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folk?
- Jon 24 år. Læser filosofi på Københavns Universitet

!1

Abstract

This master’s thesis explores how young Danes aged from 18 to 24 years use Facebook to get
news. Facebook has grown to be the third biggest online news-outlet in Denmark. Especially
the young generation has embraced social media as a source for news, with 65 percent of the
18 to 24 year olds getting their news from social media - Facebook ranking as the most
popular social media platform for news. We argue that an in depth understanding of the young
generation’s news-preferences as well as their motives for selecting and deselecting different
kinds of news content on Facebook is fundamental at a time, where media professionals can
no longer ignore the importance of Facebook as a news distributor. This reception study is
primarily based on empirical material including video-observations of young danes using
Facebook to get news, which we have analyzed through a quantitative content analysis, and
followed up by in depth interviews. The thesis concludes that the young news users deselect
the majority of the news content on Facebook, they select about a third and interact visibly
with less that 3% by liking, commenting and sharing content. The passivity is partly due to
the young users’ awareness of the impression they make on Facebook, as well as the
professionalization, that Facebook has undergone, since news outlets, politicians and firms
have made their entry on the social media platform, consequently requiring higher quality and
relevance from private individuals who wish to share content. The empirical material also
shows that the young users interact proportionally more with content shared by Facebookcontacts than content shared by traditional media-outlets, suggesting that friends have come
to play a role as news-gatekeepers on Facebook. Unlike previous studies, that criticize
Facebook’s algorithm for putting its users into so called “echo-chambers”, in which likeminded individuals reinforce their previously held beliefs, we argue that young news users are
being exposed to a diverse range of news content through Facebook. This is due to factors
such as the possibility of being informed through a large number of different news outlets, the
recommendations from Facebook-contacts as well as the young users’ loyalty towards
traditional media outlets that ensure the users are being exposed to the top stories of the day.
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Kapitel 1 - Forskningsdesign
1.1. Problemfelt
Da Mark Zuckerberg i 2004 grundlagde Facebook, var nyskabelsen tænkt som et socialt
medie for universitetsstuderende. Da var Zuckerberg selv studerende, og han havde næppe
planlagt, at Facebook på kun godt ti år skulle udvikle sig til at blive en af de mest magtfulde
spillere på distribution af nyheder. Men i dag er nyhedsmedierne nærmest tvunget til at være
på Facebook, der med sine 3,5 millioner danske brugere er det suverænt største sociale medie
herhjemme. Og Facebook er samtidig én af de absolut største kilder til danskernes forbrug af
nyheder. Når man kigger på online nyhedssider, var det kun dr.dk og tv2.dk, der overgik
Facebook i ugentlige antal brugere i 2015. Og da kurven er stejlt opadgående for sociale
medier (Newman et al., 2015: 54), tyder meget på, at det kun er et spørgsmål om tid, før
Facebook, der end ikke selv producerer nyheder, bliver det største online nyhedsmedie i
Danmark. Omvendt er det ikke nogen nyhed, at de traditionelle mediehuse fortsat famler efter
løsningen på printmediets nedadgående kurve. Da Kanter Gallup i marts 2017 offentliggjorde
læsertal for printudgaverne af de danske aviser, fremgik det, at de store landsdækkende
danske dagblade havde mistet mellem 10 og 16 procent af læserne i perioden fra andet halvår
2015 til andet halvår 2016 (Journalisten, 1. marts, 2017).
Der er ingen tvivl om, at nyhedsbranchen er nødt til at tage Facebook som
nyhedsmedie særdeles alvorligt, ikke mindst fordi den yngre generation er særligt begejstret
for det nyhedsfeed Facebook leverer. Allerede i dag får 65 procent af de unge mellem 18 og
24 år deres nyheder fra sociale medier, og der er intet der tyder på, at denne udvikling stopper
her (Schrøder, 2015: 22). Det er interessant, hvorvidt det påvirker fremtidens medborgere at
få deres nyheder via en platform, der oprindeligt var tænkt til at interagere med venner. Dette
forskningsområde er dog endnu ! 7meget begrænset.
Flere forskere har kvantitativt forsøgt at kortlægge, hvad brugerne efterspørger på
sociale medier. Der er til gengæld færre, som kvalitativt har undersøgt, hvordan den enkelte
nyhedsbruger anvender Facebook som platform til daglige nyheder. Og flere efterlyser da
også mere kvalitativ viden om nyhedsbrugeren på sociale medier som Facebook (Cortesi og
Gasser, 2015, Grömping, 2014, Jørgensen, 2016, Sveningsson, 2015).
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Nyhedsbrugeren har via sine eftertragtede kliks fået mere indflydelse på, hvilken
journalistik der skal produceres, og hvordan indholdet skal prioriteres online. Det har fået
nogle iagttagere til at erstatte begrebet nyhedsbrugere med “nyhedsforbrugere” (Hartley 2012:
187, Lee et al., 2014: 506). Ikke mindst på grund af den store konkurrence medierne imellem,
mener vi, at det er af afgørende betydning for journalister og andre mediefolk at opnå en
dybdegående forståelse for, hvad der er på spil, når nyhedsbrugere pludselig møder deres
nyhedsindhold på Facebook. Hvad sker der, når forbrugerne selv kan sammensætte en bred
palette af medier? Hvordan påvirker det vedkommendes mediepræferencer, at denne palette
pludselig er til offentligt skue? Og hvad gør brugerne, når nye aktører pludselig begynder at
producere nyhedsindhold på lige fod med journalister? På Facebook publiceres de
traditionelle nyhedsmediers journalistiske indhold nærmest på lige fod med alt fra private
statusopdateringer til politisk spin og PR for virksomheder.
Et af de aspekter ved Facebook, der har været særligt kritiseret, er det sociale medies
algoritme, der udvælger indhold til dets brugere baseret på, hvad de i forvejen interagerer
med. Den mere pessimistiske fløj med amerikaneren Eli Pariser i front mener, at Facebook er
blevet en algoritmisk avis (Pariser, 2011). Bekymringen går på, at algoritmen kan lukke
brugerne inde i såkaldte filterbobler. Dér ender de med blot at blive bekræftet i egne
holdninger og blive afskåret fra en stor del af mediebilledet. Det kan i yderste konsekvens få
alvorlige konsekvenser for demokratiet.
Der er altså sket meget, siden læseren over morgenkaffen udelukkende fik sine
nyheder fra papiravisen. Ikke mindst med fremkomsten af sociale medier, der i forhold til
radio, tv og online nyhedssites, har tilført helt nye dimensioner til nyhedsbrugen. Netop
derfor har vi har fundet det interessant at besvare følgende problemformulering:

1) Hvilket journalistisk og semi-journalistisk indhold på Facebook til- og fravælger
unge mellem 18 og 24 år på videregående uddannelser?
2) Hvorfor til- og fravælger de unge dette indhold?
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1.2. Begrebsafklaring
De unge: For at lette sproget omtaler vi vores målgruppe som alt fra de unge, informanterne,
de yngre voksne, fremtidens mediebrugere, nyhedsbrugerne, målgruppen mm.

Journalistisk indhold: Med journalistisk indhold mener vi i dette speciale “periodiske,
publicistiske publikationer med redaktionel behandling af nyheder, analyser, interviews osv.,
som henvender sig til den bredere offentlighed” (Blach-Ørsten et al., 2015: 8). Se en
uddybende definition under afsnittet 2.4. I dag kan alle være journalister.

Semi journalistisk indhold: Semi-journalistisk indhold dækker over indhold, der
tilnærmelsesvis ligner journalistik, men som er produceret af nye aktører som virksomheder,
politikere og organisationer. Se en uddybende definition under afsnittet 2.4. I dag kan alle
være journalister.

Nyhedsindhold: Når vi bruger betegnelsen nyhedsindhold, refererer vi til både semijournalistisk og journalistisk indhold.

Nyhedsfeed: Der findes flere betegnelser på dansk for det engelske ord “newsfeed”, der
dækker over startsiden på Facebook, hvor nyheder slås op. I dette speciale har vi valgt at
kalde Facebooks startside for “nyhedsfeedet”.

Like: Med Facebooks like-funktion kan man tilkendegive at synes godt om en bestemt
Facebook-side, hvorved man modtager informationer fra denne afsender, ligesom man kan
tilkendegive at synes godt om et givent Facebook-opslag. I dette speciale vil vi hovedsageligt
bruge det engelske udtryk. Omvendt kan man også “unlike” en side, hvis man ikke længere
ønsker informationer fra denne afsender, eller hvis man vil fjerne sin tilkendegivelse.
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1.3. Kapiteloversigt
Specialet består af syv kapitler, foruden litteraturliste og bilag. Alle kapitler udgør forskellige
niveauer i besvarelsen af undersøgelsens problemformulering. En kort gennemgang af
kapitlerne følger her.
I ovenstående kapitel har vi netop redegjort for motivationen for at undersøge unges
til- og fravalg af nyhedsindhold på Facebook samt deres bevæggrunde for disse til- og
fravalg.
I andet kapitel vil vi gennemgå tidligere undersøgelser, der har beskæftiget sig med
dette forskningsområde. Gennemgangen har blandt andet dannet grundlag for udarbejdelsen
af seks arbejdsspørgsmål, der har guidet os igennem denne undersøgelse.
Undersøgelsens metode vil vi gennemgå i tredje kapitel, hvor vi redegør for, hvordan
vi har anvendt deltagende observation, kvantitativ indholdsanalyse samt kvalitative
forskningsinterviews i besvarelsen af problemformuleringen.
I fjerde kapitel gennemgås to forskellige teoretikere, som vi har valgt at trække på i
vores analyse for at opnå en bedre forståelse af vores empiri, nemlig Bente Halkier og hendes
seks medborgerskaber samt Joshua Meyrowitz’ teori om, hvordan elektroniske medier har
haft indflydelse på menneskers sociale adfærd.
I femte kapitel præsenteres de empiriske fund, som ved samme lejlighed holdes op
mod tidligere forskningsresultater, i to adskilte analysedele, hvor de kvantitative fund
præsenteres i den første del, og de kvalitative fund i anden del.
I sjette kapitel diskuteres betydningen af de empiriske fund, inden vi i syvende kapitel
besvarer undersøgelsens seks arbejdsspørgsmål, der hver især bidrager til en overordnet
besvarelse af specialets problemformulering.
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Kapitel 2 - Litteraturgennemgang
Unges nyhedsbrug på Facebook er et relativt nyt forskningsområde, der kun i begrænset
omfang har været belyst af tidligere undersøgelser. I nedenstående kapitel vil vi redegøre for
den vigtigste forskning på dette område. Først gennemgås traditionen for at anvende
receptionsstudier i den journalistiske forskning, da denne undersøgelse tager udgangspunkt i
brugeren. Herefter vil vi komme ind på Facebook, som blandt andet er genstandsfeltet i dette
speciale. Mediets udvikling som social netværksside, nyhedsmediernes indtog på Facebook,
samt det komplicerede forhold nyhedsmedierne har udviklet til Facebook, er nogle af de ting,
vi vil komme ind på i denne forbindelse. Da vi specifikt undersøger unges nyhedsvaner i dette
speciale, vil vi dernæst redegøre for, hvordan forskningen har belyst unges forandrede
nyhedsvaner med fokus på deres foretrukne nyhedsplatforme, ligesom vi vil komme ind på,
hvilket nyhedsindhold de unge vil have. Vores empiriske studie har desuden krævet en
stillingtagen til definitionen af journalistik, hvilket også har været tilfældet i mange tidligere
studier, hvorfor vi her vil nøjes med at referere til de studier, vi har ladet os inspirere af til
vores definition af journalistik, ligesom vi vil komme ind på undersøgelser, der har
beskæftiget sig med definitionen af journalistik på sociale medier. Herefter vil vi redegøre for
studier, der har undersøgt, hvordan sociale medier introducerer nye former for gatekeepere.
Facebooks algoritme har været under luppen hos flere forskere, da den har en stor betydning
for, hvad mediets brugere præsenteres for, ligesom venners indflydelse på, hvordan
nyhedsindhold spredes på Facebook, er blevet undersøgt i flere studier. Sidst præsenteres
forskningen omkring filterbobler og ekkokamre, som vi mener, er relevant, når man
undersøger til- og fravalg af nyhedsindhold på Facebook.

2.1. Receptionsstudier i journalistikken
Historisk set har der været, og er der stadig et skel mellem fag og discipliner, der på den ene
side beskæftiger sig med publicistiske medier og dem, der på den anden side beskæftiger sig
med mediernes publikum. Det kan fysisk ses i mediehusene, hvor de kommercielle afdelinger,
der beskæftiger sig med bladsalg, kunder, målgrupper og segmenter fysisk er placeret et andet
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sted end redaktionerne, hvor journalisterne forbeholder sig at producere til læserne, brugerne
eller borgerne. Den praksis bruges for at sikre mediernes redaktionelle uafhængighed.
Man ser det samme skel i universitetsverdenen. Traditionelt har man inden for
medievidenskaben brugt tid på at undersøge mediernes publikum og mediebrugernes adfærd.
Inden for den journalistiske forskning har man i højere grad fokuseret på journalistik,
journalister og de publicistiske mediers rolle i forhold til samfund og politik, hvor
mediebrugeren i langt mindre grad har været i rampelyset. Dette er ifølge Søren Schultz
Jørgensen en misforståelse i en medievirkelighed, hvor dagbladenes oplagstal er faldende, og
der mere end nogensinde er behov for udveksling af viden mellem disse områder samt fælles
udvikling af ny viden, ikke mindst om mediebrugeren (Jørgensen, 2016: 12).
Et første nødvendigt skridt ud af dagbladenes krise er, ifølge Jørgensen, at der bliver
bygget bro mellem disse områder, og at der fokuseres på det, der bør stå i centrum:
“Dagbladets relation til mediets læser, bruger, køber, abonnent, medlem, deltager - kort sagt
til borgeren, publikum” (op.cit.: 14). Herved opfordrer han til, at den journalistiske forskning
i højere grad foretager receptionsstudier, selvom disse traditionelt set har hørt til medie- og
kommunikationsvidenskaberne.

Receptionsanalysen er en empirisk tilgang, hvor publikum eller læseren er i centrum, og hvor
fokus er på mediebrugernes betydningsdannelse i mødet med indholdet. Metoden kombinerer
analyser af specifikke medier og deres tekster med interview af brugere omkring deres
oplevelse af medierne og motivation for at anvende disse (http://
medieogkommunikationsleksikon.dk/receptionsanalyse).
Ifølge Kim Schrøder handler receptionsstudier om at: ”(...) illuminate audience
practices and experiences, by getting those involved to verbalize them in the non - natural but
open situation of the qualitative research interview, in which informants have considerable
power to influence the agenda” (Schrøder et al., 2003: 147).
Fænomenet med at studere, hvordan mediebrugere anvender, oplever og trækker på
medier i forskellige sociale sammenhænge, er relativt nyt inden for forskningen, hvis man
kigger på det i et historisk perspektiv. Dette forskningsområde vandt først for alvor frem i
anden halvdel af 1900-tallet. Indtil da havde de humanistiske og kvalitative forskere mere
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eller mindre negligeret at udforske mediebrugeren som empirisk genstandsfelt (Jensen, 2011:
172).
Tre områder træder dog frem, når man kigger på, hvordan man indtil nu har studeret
mediebrugere kvalitativt. Hvordan bruger mennesker medier i hverdagskontekster? Hvordan
afkoder brugerne medieindhold? Og hvordan bruger mennesker forskellige medier og
medieindhold som ressource i forskellige sociale sammenhænge? (op.cit.: 176).
De første studier af konteksten omkring mediebrug stammer fra 1930’erne, hvor folks
biografvaner blev undersøgt i et større engelsk masse-observationsstudie. Senere i 1980’erne
og 1990’erne blev fokus primært rettet mod den sociale kontekst, der udspiller sig omkring
tv-brug i familien, samt hvordan mediet blev brugt strukturelt til at skabe en bestemt stemning
i hjemmet. Det var også fokus på, hvordan tv’et blev anvendt interaktionelt eller relationelt til
at facilitere eller undgå kontakt mellem familiemedlemmer. Radio, printmedier og bøger er
kun i meget begrænset omfang blevet studeret i relation til den kontekst, medierne bliver
brugt i. Med fremkomsten af digitale medier som mobiltelefoner og online computerspil er
der for nylig opstået en ny bølge af studier af mediebrug i hverdagskontekster, som har givet
anledning til nye forskningsspørgsmål (op.cit.: 177).
Når det handler om undersøgelser af, hvordan folk afkoder forskelligt medieindhold
var David Morley (1980) en af de første, der prøvede at kortlægge, hvordan brugere afkodede
tv-nyheder. Både Morleys og senere studier fokuserer på, hvordan social klasse korrelerer
med brugernes opfattelse af nyheder. Andre faktorer som køn og etnicitet er også blevet
studeret, men overraskende er alder kun sjældent blevet undersøgt i forbindelse med, hvordan
mediebrugere afkoder medieindhold på trods af, at det er blevet påvist, at folks medievaner
ændrer sig i løbet af livet.
Senest var forskningen omkring, hvordan folk anvender medier som ressourcer i
sociale kontekster mest fremherskende i 1980’erne og 1990’erne. Således studerede Klaus
Bruhn Jensen allerede tilbage i 1986, hvordan folk brugte tv-nyheder som ressource til at
kunne deltage både politisk og socialt. Dette tredje forskningsområde er, ligesom forskningen
omkring mediebrug i hverdagskontekster, igen vundet frem i forbindelse med fremkomsten af
de nye digitale medier. Med eksempelvis mobiltelefonen, kan medieindhold i dag let
“importeres” på tværs af tid og sted til en social kontekst, hvor det kan bruges i eksempelvis
en politisk diskussion eller i forbindelse med en kulturel oplevelse. Ligeledes kan
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mediebrugere i dag “eksportere” information til folk, der fysisk befinder sig langt væk, og
derved danne virtuelle sociale kontekster ved hjælp af medieindhold (op.cit.: 178-179). Disse
nye muligheder giver også anledning til nye forskningsspørgsmål.
Alle indgangsvinkler synes relevante, når det kommer til at undersøge, hvordan unge
bruger Facebook som kilde til nyheder. Af praktiske hensyn har vi dog i dette speciale valgt at
fokusere på de to sidste: nemlig hvordan brugerne afkoder medieindhold, og hvordan
mennesker bruger forskellige medier og medieindhold som ressource i forskellige sociale
sammenhænge.
Vi vil fokusere på, hvordan de unge afkoder og oplever det, de ser, når de scroller ned
over deres nyhedsfeed. Måden, hvorpå nyhedsindholdet præsenteres på Facebook, er i dag
eksempelvis langt mere fragmenteret end dengang, man læste sin daglige avis fra start til slut,
hvilket muligvis påvirker den måde indholdet afkodes på.
Det synes også relevant at kigge på, hvordan unge anvender nyhedsindhold som
ressource både i det forum, som Facebook udgør online, men også i sociale sammenhænge
offline. Mulighederne for at interagere med nyhedsindhold på en social netværksside som
Facebook har aldrig været større, hvilket stiller krav til at udforske, hvordan indholdet
anvendes som ressource i den sociale kontekst som Facebook udgør. Ligeledes er det i dag
muligt præcis at skræddersy sit medieforbrug på sociale medier som Facebook, hvilket gør
det endnu mere relevant at kigge på, hvilket nyhedsindhold de unge vil have, og hvordan
dette indhold anvendes i både online og offline sociale kontekster. Alle aspekterne bidrager til
at opnå en forståelse af, hvilket indhold unge til- og fravælger på Facebook, og hvorfor de tilog fravælger, som de gør.

Søren Schultz Jørgensen er en af de forskere, der for nylig har lavet et kvalitativt
receptionsstudie i Danmark, da han i sin ph.d.-afhandling fra 2016 om mediernes rolle og
betydning i brugernes hverdag netop studerede, hvordan 40 fynboer, i alderen 18 til 68 år, i
deres hverdagsliv bruger medierne til at skabe forbindelser til andre mennesker og til
samfundet omkring dem (Jørgensen, 2016: 32-33).
På baggrund af studiet konkluderer han, at man er nødt til at revidere forståelsen af
mediebrugeren i en tid, hvor den teknologiske udvikling konstant ændrer måden, hvorpå
brugeren møder nyhedsmediet. For det første må mediebrugeren forstås som en bruger frem
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for en læser, lytter eller seer, da folk i dag selv kan sammensætte den type indhold og medier,
som skal udgøre deres daglige forbrug (Jørgensen, 2016: 289). Denne tværmedielle forståelse
af mediebrugeren har vi også valgt at gøre brug af i dette speciale, da forskellige medietyper
og -indhold i høj grad bliver blandet sammen på Facebook.
Jørgensen argumenterer også for, at det ikke er nok at kortlægge, hvilke medier der
indgår i mediebrugerens “medierepertoire” eller sagt med andre ord; hvordan mediebrugeren
vælger at sammensætte sin egen portefølje af medier og indhold, som der har været tradition
for i de senere års kulturorienterede medieforskning (op.cit.: 50). Denne kortlægning er
nemlig statisk og siger derfor meget lidt om, hvordan brugeren interagerer med mediet og
dets indhold. Vi har ladet os inspirere af Jørgensens dynamiske tilgang til receptionsstudiet,
da vi også har valgt netop at fokusere på de unges interaktioner med det indhold, de møder på
Facebook fremfor blot at undersøge, hvad de møder.
Sidst fremhæver Jørgensen begrebet relevans som det, der bør være det centrale, når
man forsøger at undersøge, hvilken betydning mediebrugere tillægger medier fremfor nytte
og værdi, som særligt har været omdrejningspunktet i 1950’erne og 1960’ernes “Uses and
gratifications”-forskning (op.cit.: 49). Med relevans mener Jørgensen: “Det den enkelte på
baggrund af sine tidligere erfaringer definerer som værende af betydning i en bestemt
situation” (op.cit.: 290). Herved bliver situationen og konteksten for mediebrugen vigtig at
undersøge. I dette speciale har vi, af praktiske grunde, afgrænset os fra at kigge på den
konkrete fysiske situation, men den sociale sammenhæng og de personlige relationer, som
mediebrugen indgår i, er en vigtig del af vores undersøgelse.

2.2. Facebook vinder magt i nyhedslandskabet
2.2.1. Nyhedsmedierne indtager Facebook
Siden printavisens fremkomst er der sket meget. Først radioen, så tv’et, og i løbet af 00’erne
de online nyhedssites. Der var formentlig ikke mange, der havde spået, at et socialt medie
som Facebook ville blive den næste store leverandør af nyheder. Facebook er det, der bredere
betegnet kaldes en social netværksside. Danah m. boyd og Nicole B. Ellison (2007) var nogle
af de første, der kom med en akademisk definition på “social network sites” (SNS) som:
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“web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile
within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a
connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others
within the system” (boyd og Ellison, 2007: 211).
Det er værd at bemærke, at brugeren, ifølge boyd og Ellison, anvender de sociale
netværkssider til at styrke offline forbindelser, som vedkommende i forvejen har fremfor til at
etablere forbindelser til totalt fremmede. Boyd og Ellison understreger således, at venskaber
på sociale netværkssider ikke skal forveksles med rigtige venskaber, da venner på sociale
netværkssider fungerer som et publikum, der guider brugerens adfærdsnormer (op.cit.: 220).
Venskaber på sociale netværkssider kan være baseret på “løse” offline-forbindelser, men
brugerne vil som regel have noget tilfælles med disse brugere offline ved for eksempel at gå i
samme klasse som dem eller have dem som kollegaer (op.cit.: 21).
Hvor Facebook oprindeligt var et medie til selvrepræsentation og skabelsen af et
online netværk, er det med tiden i højere grad blevet et medie, hvor brugerne deler billeder,
videoer og andet indhold, ligesom platformen anvendes til at videresende nyhedshistorier og
til at holde sig opdateret om verden omkring én (Jensen og Tække, 2013: 10). I lyset af denne
udvikling forekommer boyd og Ellisons (2013) nyere definition af sociale netværkssider mere
passende: “En social netværksside er en netværksbaseret kommunikationsplatform, hvor
deltagerne: 1. har unikt identificerbare profiler, som består af brugerskabt indhold, indhold
leveret af andre brugere samt metadata iboende i platformen, 2. offentligt kan vise deres
forbindelser, som kan ses og tilgås af andre, og 3. kan forbruge, producere og interagere med
strømme af brugergenereret indhold” (boyd og Ellisons, 2013 i Jensen og Tække, 2013:10).
I dag har Facebook sneget sig ind på de fleste arenaer i samfundet og optræder både i
private og professionelle sammenhænge. Sociale netværkssider som Facebook anvendes i dag
af både politikere, kunstnere, virksomheder og organisationer, der bruger siderne som
platforme til at komme i kontakt med vælgere, fans og brugere samt potentielle købere. Via
profiler på sociale netværkssider kan man formidle alt fra politiske holdninger, informationer
om produkter eller ligefrem linke til en webshop (Kaplan og Haenlein, 2010: 64). På
baggrund af denne udvikling kan man stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt de sociale medier
vil forbedre den offentlige kommunikation og skabe bedre muligheder for politiske
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bevægelser, eller om de på den anden side vil betyde en invaderende markedsføring (boyd og
Crawford, 2012: 664).
Også nyhedsmedierne har fundet vej til Facebook. Således var konklusionen i en
undersøgelse fra sidste år foretaget af Reuters Institute for the Study of Journalism blandt
50.000 online nyhedsforbrugere fra 26 forskellige lande, at mange nyhedsforbrugere i dag får
deres nyheder fra sociale medier. Undersøgelsen viser også, at Facebook er det mest udbredte
sociale medie, når det kommer til nyhedsforbrug (Newman et al., 2016: 7).
Halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen (51 procent) sagde således, at de ugentligt
brugte sociale medier som nyhedskilde. Omkring en ud af ti (12 procent) sagde, at sociale
medier var deres primære nyhedskilde. Blandt de yngre voksne (18 til 24-årige) sagde en
fjerdedel (28 procent), at sociale medier var deres primære nyhedskilde, hvilket for første
gang gjorde sociale medier mere udbredte end tv, da kun 24 procent af de adspurgte yngre
voksne til sammenligning angav tv som deres primære nyhedskilde (ibid). De sociale medier,
og ikke mindst Facebook, har altså forandret sig og anses ikke længere udelukkende for at
være til underholdning og tidsfordriv, men bør i stedet medregnes som vigtige platforme i
professionelle sammenhænge, ikke mindst for mediehuse og journalister.

2.2.2. Det komplicerede forhold mellem medierne og Facebook
"If you can't beat them - join them”. Sådan kan nyhedsmediernes forhold til de sociale
medier, og specielt Facebook, karakteriseres. De sociale medier har efterhånden manifesteret
sig som en væsentlig nyhedsplatform i medielandskabet. Hvor de traditionelle nyhedsmedier
indtil nu har publiceret på papir, i radioen, på tv eller på nettet - er det i dag også blevet helt
normalt at publicere på de sociale medier og specielt på Facebook, der med 3,5 millioner
danske brugere er det suverænt største sociale medie her i landet (Offsite, den 25. oktober,
2016).
I en artikel fra New York Times bliver Facebooks forhold til nyhedsmedierne
sammenlignet med, hvad Amazon var for bogbranchen: “The social media company is
increasingly becoming to the news business what Amazon is to book publishing — a
behemoth that provides access to hundreds of millions of consumers and wields enormous
power” (nytimes.com, den 26. oktober, 2014).
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Og det må man også sige er tilfældet herhjemme, for allerede i 2015 fik 47 procent af
befolkningen deres nyheder fra sociale medier (Schrøder, 2015: 21). Ifølge en undersøgelse
fra SDU i 2016 modtager de danske medier i gennemsnit 38 procent af deres trafik fra de
sociale medier, og tilsammen poster de danske medier selv et opslag i minuttet til Facebook
døgnet rundt (Offsite, den 25. oktober 2016).
Medierne er simpelthen tvunget til at være på Facebook, fordi det er der, danskerne
befinder sig. Men forholdet mellem nyhedsmedierne og de sociale medier må alligevel
samtidig siges at være kompliceret. Medierne er bekymrede over Facebooks voksende rolle
som en af danskernes foretrukne nyhedskilder, ligesom nyhedsbrugernes stigende
afhængighed af det sociale medie også er foruroligende for mediehusene. Bekymringen bliver
ikke mindre af, at Facebook nærmest spiller med lukkede kort, og at ingen uden for Facebook
derfor reelt kender spillereglerne.
På den publicistiske front, har Facebook kilet sig ind mellem medierne og læserne.
Dermed er det den hemmelige algoritme, der står som gatekeeper og bestemmer, hvilket
indhold der når frem til læsernes skærme.
Samtidigt er det sociale medie berygtet for pludselig at ændre spillereglerne.
Senest annoncerede Facebook i juni 2016 en ændring af deres algoritme, så opslag fra venner
og familie fremover vil blive prioriterede højere end tidligere, og medieopslag samtidig
dermed i fremtiden vil fylde mindre, hvilket må siges at være en stor ulempe for
nyhedsmedierne, der forsøger at komme ud til deres brugere via Facebook (nytimes.com, den
29. juni, 2016, http://wallaroomedia.com/facebook-newsfeed-algorithm-change-history/).
Sidste år lancerede Facebook også funktionen “Instant Articles”, som gør det muligt
for medierne at publicere artikler direkte på mobilversionen af Facebook, så læserne bliver på
det sociale medie, når de klikker på artikler i stedet for at blive sendt til nyhedsmediets
internetside. Den langt hurtigere loading-tid, som det medfører at blive omdirigeret til et
nyhedssite, vil til gengæld ifølge Facebook medvirke til, at brugerne læser flere artikler, at der
er mindre risiko for, at de forlader artiklen, før de har læst den færdig, og at de i højere grad
vil komme til at dele artikler. Samtidig vil nyhedsmedierne også få del i indtægterne fra de
annoncer, som optræder i Instant Articles. Men kommercielt betyder den nye funktion, at
medierne systematisk drænes for vigtige kundedata, når Facebook tager ejerskab over
artiklerne (https://instantarticles.fb.com/).
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Tidligere var Facebook distributøren, og medierne var destinationen. Men med Instant
Articles kan Facebook siges både at være distributør og destination , og mediet er derfor
reduceret til at være underleverandør af indholdet. Det betyder, at Instant Articles udelukker
en ellers herskende trend blandt medier om at opsamle data, analysere data og udnytte data
om brugerne. Data som Facebook i stedet selv beholder med Instant Articles.
Omvendt ligger mediernes gevinster ved at være massivt tilstede på Facebook i, at de
kan styrke deres brand og potentielt komme i dialog med brugere, de måske ikke ellers ville
være kommet i kontakt med og dermed få nye af brugere til deres hjemmesider. Og Facebook
er allerede i dag den største trafikkilde for 7 ud af de 12 medier, som Jan Birkemose har
undersøgt (Offsite, den 25. oktober, 2016).

2.3. De unge online nyhedsbrugere
2.3.1. Generation Facebook
Mens den ældre generation stadig typisk får deres nyheder via TV-Avisen om aftenen, kan
man uden tøven kalde den yngre generation for “generation Facebook” - også når det kommer
til nyheder. De yngre voksne anvender nemlig i stigende grad de sociale medier til at få
nyheder. Således anvendte 65 procent af de unge mellem 18 og 24 år sociale medier til at få
nyheder i 2015, hvor det til sammenligning kun var 36 procent af 55+ brugerne, der fik
nyheder via denne platform (Schrøder, 2015: 22).
I Danmark er det særligt Facebook, som befolkningen, og i endnu højere grad den
yngre del af befolkningen, har taget til sig, når det kommer til nyhedsforbrug på sociale
medier. Således viser en undersøgelse fra Reuters Institute for the Study of Journalism, at 48
procent af de danske brugere under 35 år bruger Facebook ugentligt til nyheder, hvor kun 10
procent bruger YouTube, 3 procent bruger LinkedIn, 5 procent bruger Twitter og 4 procent
bruger Instagram (Newman et al., 2016: 54).

Dette er medierne i høj grad opmærksomme på. Således kom Public service-udvalgets rapport
fra 2016 med scenarier for fremtidens public service med specielt én pointe i rapporten, som
gav genlyd: Generationskløften. Der er i dag nærmest en afgrundsdyb forskel mellem den
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unge og den voksne generations mediebrug. DR Medieforskning konkluderer, at denne
generationskløft er vigtig at have for øje, når man betragter danskernes medieforbrug (DR
Medieforskning, 2016: 5).
Hvor Schrøders undersøgelse fra 2015 er baseret på en stor repræsentativ online
spørgeskemaundersøgelse, er det interessant, at flere kvalitative studier foretaget med yngre
brugere af sociale medier peger på, at denne gruppe ikke altid opfatter nyhederne på sociale
medier som reelle nyheder. På Facebook flyder nyhedsopdateringerne sammen med opslag
fra venner, og dette kan medvirke til at brugerne får et forvrænget billede af, hvor mange
“rigtige” nyheder de reelt set får i deres nyhedsfeed. Det er interessant at notere, at mange af
deltagerne i flere kvalitative undersøgelser oplevede, at de brugte sociale medier markant
mere til nyhedsbrug, end de egentlig selv troede (DR Medieforskning 2015: 64, Sveningsson,
2015: 9).
Dette tyder på, at man bør anvende andre metoder end kvalitative interviews og
spørgeskemaer, hvis man ønsker at få et retvisende billede af unges nyhedsvaner på
Facebook - eller som minimum kombinere metoderne med eksempelvis observationsstudier
eller medie-dagbøger. Da tallene fra Kim Schrøders undersøgelse er baseret på
spørgeskemaer, kunne man forestille sig, at flere unge i virkeligheden bruger sociale medier
til at få nyheder, end tallene indikerer. I alle tilfælde er tendensen, at jo yngre brugerne er, jo
mere anvender de sociale medier i forbindelse med nyhedsforbrug.

2.3.2. De unge vil have nyheder om samfundet, holdninger og underholdning
De unges dalende interesse for traditionelle nyhedskilder har vakt bekymring hos kritikere,
der argumenterer for, at den yngre generation ikke længere i samme grad interesserer sig for
samfundsspørgsmål og politik. Nyere studier viser, hvordan vestlige demokratier har oplevet
et faldende politisk engagement blandt unge. Et væsentlig aspekt ved at holde sig orienteret
politisk er at følge med i nyhederne, og her er det påvist, at unge i dag læser færre nyheder
end den ældre generation (Kohut, 2013 i Sveningsson 2015: 1). Nogle er endda gået så vidt
som til at sige, at de unges dalende brug af papiraviser kan have slemme konsekvenser for
demokratiets fremtid (Mindich 2005 i Marchi 2012: 247).
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Ifølge Malin Sveningsson, der har undersøgt svenske teenageres oplevelse af blandt
andet Facebook som nyhedsplatform, handler dette dog muligvis om, at de unge får deres
nyheder et andet sted fra i dag - nemlig fra sociale medier. Ofte handler det om, at unge
måske ikke længere i samme grad kan relatere til nyhederne på de traditionelle
medieplatforme på samme måde, som de kan på eksempelvis Facebook, hvor de i højere grad
selv kan udvælge de nyhedsmedier, de ønsker at følge (Sveningsson, 2015: 2).
Spørger man de unge selv, ser billedet også noget anderledes ud. De fleste unge
mellem 18 og 24 år er nemlig i et eller andet omfang interesserede i at følge med i nyheder.
Således var 40 procent af de 18 til 24-årige “virkelig” eller “meget interesserede” i at følge
med i nyheder, da de blev adspurgt i 2014 og 46 procent “noget interesserede”, mens 12
procent “ikke var så interesserede”. De unges interesse for nyheder var således lidt lavere end
den samlede befolknings, hvor 60 procent var “virkelig” eller “meget interesserede”, og kun 6
procent “ikke var så interesserede” (Schrøder, 2015: 23). Selvom de unge er mindre
interesserede i nyheder end den ældre generation, er de næsten alle sammen i et eller andet
omfang interesserede i, hvad der foregår i verden omkring dem - også når det kommer til de
lidt mere seriøse nyheder.
De unge mellem 18 og 24 år gav nemlig udtryk for at være mest interesserede i
klassiske hard-news typer som internationale nyheder (59 procent) og nyheder om Danmark
(53 procent) i lighed med den øvrige befolkning. Interessen var dog lidt lavere hos de yngre
voksne end hos gennemsnitsbefolkningen.
De sjove og underholdende nyheder hittede hos de unge, hvor 33 procent syntes,
denne kategori var vigtigst. Kigger man på gennemsnittet gjaldt det kun 18 procent. Også
nyheder i kategorien underholdning og kendte var mere populære blandt de yngre voksne,
hvor 15 procent anså disse nyheder for at være vigtigst. Her gjaldt det til sammenligning kun
ni procent af den samlede befolkning (op.cit.: 33-34).
De yngre mediebrugere lader altså til at gå mere op i det kulørte stof end den øvrige
befolkning, men det sker ikke på bekostning af tungere nyheder.
Kvalitative studier af unges nyhedsvaner, har desuden påvist, at unge efterspørger
“views” fremfor “news” (Marchi, 2012, Sveningsson, 2015), hvilket kan forklare de sociale
mediers popularitet blandt den yngre generation. Sociale medier som Facebook tillader
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nemlig deling af nyhedsindhold medfulgt af kommentarer og fortolkninger samt personlige
og subjektive opdateringer direkte fra eksempelvis offentlige personer og venner.
De tidligere studier peger på, at yngre nyhedsbrugere sætter pris på subjektive
holdninger på Facebook, da det de præsenteres for hermed bliver mere vedkommende og
nemmere at identificere sig med. Desuden fremhæves de subjektive opslag som en hjælp til
at se en sag fra flere forskellige sider. De adspurgte unge kunne lide at blive præsenteret for
politiske holdninger, der var anderledes end deres egne, som de ikke nødvendigvis var enige i,
og som fik dem til at se tingene på en ny måde (Sveningsson, 2015: 7). Regina Marchi, fandt
ligeledes i sit kvalitative studie af amerikanske teenageres nyhedsforbrug, at de subjektive
opdateringer hjalp de unge til at danne deres egne holdninger og til at forstå politiske
sammenhænge, ligesom flere af de unge mente, at de subjektive opdateringer ofte var mere
kritiske end traditionelle nyhedsopdateringer og dermed mere “sandfærdige” (Marchi, 2012:
255). Denne forkærlighed for “views” kan også være med til at forklare Facebooks
popularitet blandt de yngre mediebrugere.

2.3.3. Facebook - blot en del af de unges nyhedspalette
Det er helt naturligt for mange i den yngre generation at scrolle ned i nyhedsfeedet på
Facebook, når de skal orientere sig om, hvad der foregår i verden omkring dem. Men det
betyder ikke, at de har afskrevet mere traditionelle former for nyhedskilder. Faktisk
foretrækker 30 procent af de danske 18 til 24-årige stadig online aviser, tæt efterfulgt af tvnyheder. Kun 16 procent angiver sociale medier som deres foretrukne nyhedsmedie. Denne
andel er dog opsigtsvækkende, når man sammenligner med den ældre generation, hvor det
kun er to procent af 55+ brugerne, der angiver sociale medier som deres vigtigste
nyhedsplatform (Schrøder, 2015: 26). Det lader til, at de unge i stedet har taget de sociale
medier til sig som supplement til andre nyhedskilder. Halvdelen af de 20 til 35-årige danskere
angiver således sociale medier som en af deres foretrukne nyhedskilder (DR Medieforskning,
2015: 64).
At unge får deres nyheder fra mange forskellige nyhedsplatforme, er da også
konklusionen i andre studier (Cortesi og Gasser, 2015: 1436, Sveningsson, 2015: 9). Sandra
Cortesi og Urs Gasser har blandt foretaget to undersøgelser af amerikanske teenageres online
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nyhedsforbrug ved Harvard universitetet i 2011 og 2013. På baggrund af kvalitative
interviews og spørgeskemaundersøgelser konkluderer de, at den yngre generation i høj grad
kombinerer traditionelle og utraditionelle nyhedsplatforme både online og offline, afhængig
af hvilke nyheder de er på udkig efter, hvilken social kontekst de befinder sig i, og hvor meget
tid de har til rådighed, når de vil have nyheder. Respondenterne anvendte således både deres
forældre og venner, tv, online nyhedssider og sociale medier til at få nyheder. De sociale
medier spiller dog en vigtig rolle både på grund af af den hastighed, hvormed nyhederne
bliver spredt, men også fordi de unge oplever, at nyhederne, der cirkulerer her, er mere
relevante for dem og mere personaliserede i kraft af, at de er blevet delt af venner og
bekendte. Men respondenterne var samtidig bekymrede for de sociale mediers troværdighed,
hvorfor de ofte også anvendte andre nyhedskilder (Cortesi og Gasser, 2015: 1436).
Selvom den yngre generation er flittige brugere af sociale medier, er det altså ikke
nødvendigvis på bekostning af andre mere traditionelle måder at orientere sig på. Faktisk har
en canadisk spørgeskemaundersøgelse tidligere vist, at omfanget og brugen af sociale medier
ikke var en determinerende faktor for, hvorvidt brugerne anvendte lokale eller nationale
nyhedshjemmesider, ligesom brugen af sociale medier kun havde en negligerbar effekt på
brugen af tv- og radio-nyhedshjemmesider. Til gengæld var brugerne af sociale medier mere
tilbøjelige til at tilgå udenlandske nyhedshjemmesider og hjemmesider, der blander nyheder
og opinion (Hermida et al., 2012: 820). Det lader altså til, at sociale medier blot fungerer som
endnu en nyhedskilde i den yngre generations i forvejen brede palette af nyhedskilder.

2.3.4. Nyheder i snack-size format
Hvor nyheder tidligere var noget, man fik på bestemte tidspunkter i løbet af dagen,
eksempelvis fra radioen i formiddagstimerne og fra fjernsynet om aftenen, får mange i dag
deres nyheder fra online nyhedsmedier, der ikke har nogen primetime. De fleste af os tjekker i
dag løbende nyheder på telefonen fra vi står op, til vi går i seng.
I Danmark er tendensen til at omfavne de nye teknologier særdeles stor. Danskerne er
nemlig blandt de flittigste brugere af digitale platforme, når de skal have nyheder
sammenlignet med syv andre lande i verden. Således brugte 67 procent af danskerne deres
bærbare eller stationære computer til at få nyheder i 2015 kun overgået af Finland, hvor 75
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procent af borgerne læste nyheder på computeren. Danskerne var dog de mest aktive brugere
af smartphone i 2015 (57 procent) og tablet (39 procent), når de skulle læse nyheder. Således
er vi herhjemme blandt de flittigste brugere af digitale platforme, når der skal læses nyheder,
hvis man sammenligner os med 12 andre lande (Schrøder, 2015:19-20).
Det er fortsat de unge, der bruger mest tid på mobilen. De 15 til 29-årige bruger
nemlig nettet fra mobilen mere end 1,5 time hver dag (DR Medieforskning, 2016: 18).
Nyheder er altså blevet en integreret del af de unges hverdag, for det kræver blot et blik på
mobilen at være fuldt opdateret om den seneste udvikling i en sag. Nyhedsmedier er i dag
allestedsnærværende i de unges liv enten som en aktivitet i sig selv eller som en
baggrundsaktivitet til andre aktiviteter (Sveningsson, 2015: 5).
Brugernes kontakt med nyhedsmedier er via sociale medier som Facebook langt mere
sporadisk end tidligere, hvor læserne var mere tro mod enkelte medier. Mange mediebrugere
nøjes i dag blot med en sekundær kontakt til medierne. De møder dermed sjældent eller aldrig
nyhedsmedierne i deres hele, i form af mediets egen hjemmeside eller trykte avis. Mødet er
sporadisk, filtreret af sociale netværksmedier og opdelt i enkeltbidder, der er blandet op med
andre nyhedsmedier. Nyhedsmedierne har i dag mistet den direkte kontakt med mange af
deres brugere. Kontakten er indirekte og via stedfortræder - i rigtig mange tilfælde via sociale
medier og specielt Facebook (Jørgensen 2016: 301). Denne udvikling er det, Søren Schultz
Jørgensen kalder unbundling af avisen. Hertil kommer mediebrugens disembedding, hvilket
vil sige, at mediebrugen er blevet endnu mere uafhængig af tid og sted, og at den kan foregå,
hvor og hvornår mediebrugeren ønsker det (op.cit.: 287).

2.4. I dag kan alle være journalister
Én ting er, at journalistikken i dag bliver bragt i en væld af formater på diverse platforme fra
tv-indslag og printartikler til radioindslag, podcasts, web-artikler, sms-updates og Facebookopslag, hvilket i sig selv kan være forvirrende, når man forsøger at få greb om, hvad
journalistik egentlig er. En anden ting er, at folks opfattelse af, hvad der kan karakteriseres
som journalistik, tilsyneladende har ændret sig - særligt blandt den yngre generation.
Unges forståelse af, hvad der udgør nyheder, lader nemlig til, at være temmelig bred.
Således konkluderer forfatterne bag et amerikansk studie, at de unges definition af nyheder er
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i forandring. Flere af de unge havde en traditionel opfattelse af nyheder som relateret til
politik og aktuelle begivenheder, men de fleste så faktisk nyheder som alt fra information om
aktuelle begivenheder til en vens Facebook-opdatering om sit personlige parforhold. Dette
forklares med, at sociale medier som Facebook præsenterer al den information, der dukker op
i brugernes nyhedsfeed som nyheder (Cortesi og Gasser, 2015: 1430). Og hermed bliver et
opslag fra Politiken lige pludselig sidestillet med en Facebook-vens private videooptagelse af
en demonstration eller en opdatering om status i parforholdet.
Fremkomsten af de mange interaktive nyhedskilder, som man ser i dag, herunder
personlige blogs, sociale medieplatforme og brugergenererede online nyhedsplatforme
(Facebook, Twitter, Reddit og Youtube), komplicerer yderligere nyhedslandskabet. Både på
disse platforme, men også på nogle af de traditionelle nyhedssider, er der nemlig plads til at
brugere kommenterer traditionelt nyhedsindhold, ligesom der er plads til, at brugere
selvstændigt skaber information, som når en privatpersoner eksempelvis poster en video på
Facebook eller skriver en blog-post, der har journalistisk karakter. For herved bliver brugeren
pludselig en aktiv del af nyheds-økosystemet (op.cit.: 1431). Eksempelvis uploadede 800.000
Instagram-brugere billeder af Hurricane Sandy med hash-tagget #Sandy (Markowitz 2012 i
Cortesi og Gasser 2015: 1431), hvorved de pludselig blev medskabere af nyhedsindhold.
Hash-tagget #Sandy er et glimrende eksempel på, hvor udvisket skellet mellem producent,
distributør og modtager er blevet i nutidens online nyhedslandskab, men også hvor
kompliceret den allerede udfordrende opgave med at definere journalistik er blevet.

Det er muligvis grundet disse udfordringer, at der i dag findes mange definitioner af nutidens
journalistik. En af de nyere definitioner af nyhedsbegrebet, som vi har valgt at lade os
inspirere af i denne undersøgelse, lyder således som: “periodiske, publicistiske publikationer
med redaktionel behandling af nyheder, analyser, interviews osv., som henvender sig til den
bredere offentlighed”. Det uddybes i definitionen, at der ved “periodiske” menes regelmæssig
og rutinepræget udgivelse, og at der i “redaktionel behandling” forstås, at journalister
redigerer produkterne, og at produkterne indeholder fakta og udsagn fra en eller flere kilder
(Blach-Ørsten et al., 2015: 8).
Vi har, i forbindelse med vores undersøgelse af unges nyhedsvaner på Facebook, valgt
at præcisere regelmæssig og rutinepræget udgivelse med mindst to gange ugentligt. Ifølge
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Mark Blach-Ørsten regnes rene debatmedier eller reklamesider ikke som redaktionelle
nyhedsmedier. I dette speciale har vi dog valgt at medtage opinion og foromtaler, for så vidt
de er publiceret af journalistiske nyhedsmedier.
Blach-Ørsten har desuden yderligere karakteriseret nyheder ved at være
“publicistiske” og ved at henvende sig til en bredere offentlighed. Da vores undersøgelse
foregår på Facebook, hvor der florerer mange nichemedier samt meget underholdningsstof,
har vi dog valgt en bredere definition af journalistisk indhold. Desuden finder vi netop
nichemedier interessante, da vi ønsker at blive klogere på, hvordan vores informanters
nyhedsfeed er individuelle og adskiller sig fra hinanden. Derfor har vi i bestræbelsen på at
operationalisere begrebet til denne opgave valgt at medtage medier, der henvender sig til
smalle målgrupper.
Vi har viderebygget vores definition ved hjælp af Martin Eides definition af nyheder
som: “journalistiske tekster som bringer aktuelle faktaoplysninger uten at forfatteren har
intensjon om å drive åpen argumentasjon”. Hermed mener vi, at publikationerne ikke må
have deklareret åbent, eksempelvis på deres hjemmeside, at de arbejder for en bestemt
politisk sag. Derimod bør publikationerne, som Martin Eide skriver i sin definition af
journalistik: “innhente, bearbeide og formidle informasjon som gør krav på å være sann, og
som kan være demokratisk relevant” (Eide, 2011 i Hågvar, 2016: 66). Derfor har vi
eksempelvis valgt at afgrænse os fra indhold, der er produceret af interesseorganisationer,
fagforeninger, politiske partier eller virksomheder, der åbent tilkendegiver at argumentere for
en bestemt politisk sag, selvom sådant indhold kan være produceret af journalister og være
baseret på fakta og en eller flere kilder.
Som nævnt ovenfor er skellet mellem producent, distributør og modtager i dag sløret,
hvilket i sig selv er interessant at gøre til genstand for nærmere undersøgelse, da utraditionelle
kilder til information, som brugergenereret indhold der informerer om aktuelle begivenheder
samt Facebook-opdateringer fra politikere og interesseorganisationer, er med til at udvide
nyhedsbegrebet. Derfor har vi i dette speciale valgt også at undersøge unges interaktion med
indhold, der ligger uden for ovenstående definition. Vi har valgt at kalde dette indhold “semijournalistisk indhold”.
Med semi-journalistik mener vi, indhold der minder om journalistisk indhold, men
som ikke falder inden for ovenstående definition. Det gælder både indhold produceret af
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journalister eller andre, der arbejder for andre aktører end dem, som vi har valgt at kalde
journalistiske nyhedsmedier (interesseorganisationer, virksomheder, fagblade mfl.) samt
indhold produceret af borgere. Privatpersoner, politikere og andre offentlige personers
Facebook-opslag kan altså karakteriseres som semi-journalistik, hvis opslagene for eksempel
har karakter af debatindlæg, nyheder eller foromtaler. Opslag der direkte opfordrer folk til at
købe et produkt, er dog ikke medtaget. Facebook-events indgår heller ikke i vores definition
af semi-journalistik, selvom man kunne argumentere for, at de ligner foromtaler, ligesom vi
også har afgrænset os fra blogindlæg, selvom man kunne argumentere for, at de ligner
debatstof. I vores definition af semi-journalistik har vi også medtaget indhold, der ikke lever
op til kravene om at være baseret på fakta samt en eller flere kilder. Det kunne eksempelvis
være kattevideoer, comicstrips eller politiske collager.

2.5. De nye gatekeepere
2.5.1. Facebook husker, hvad du vil have
Et år efter TheFacebook, som det hed dengang, blev stiftet af Mark Zuckerberg, indførte han
det såkaldte nyhedsfeed i 2005. Siden har Facebook vundet enorm popularitet, og tæller idag
næsten to milliarder månedlige brugere (https://zephoria.com/top-15-valuable-facebookstatistics/).
I begyndelsen viste nyhedsfeedet på Facebook næsten alt, hvad ens venner foretog sig
på sitet. Men efterhånden som Facebooks popularitet voksede, og brugerne fik flere og flere
Facebook-venner, blev det umuligt for det sociale medie at vise det hele. Løsningen blev en
sorteringsmekanisme eller en algoritme (en matematisk formel), som skal sikre brugeren det
mest relevante indhold i sin nyhedsstrøm på Facebook. Til dette benyttede Facebook
programmet Edgerank, der skulle styre ens personlige nyhedsfeed ud fra tre faktorer. Den
første faktor er beslægtethed. Jo mere man interagerer med en ven på Facebook, jo mere
sandsynligt er det, at Facebook viser personens opdateringer. Den anden faktor er vægten af
en bestemt opdatering. Opdateringer om eksempelvis civilstatus bliver vægtet højere end
almindelige opdateringer. Den tredje er tid. Det vil sige, at de nyeste opdateringer bliver
vægtet højere end ældre opdateringer (Pariser, 2011: 37-38).
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Facebooks mål var at lave hele internettet socialt, en strategi man kaldte “Facebook
Everywhere”, og Mark Zuckerberg har udtalt, at denne ændring har været den største
transformation, vi har set på internettet (Pariser, 2011: 39). Siden 2011 har Facebook
gentagne gange ændret sin algoritme. Eksempelvis begyndte Facebook i juni 2015 at
overvåge, hvor meget tid deres brugere spenderer på forskellige opslag. Opslag, der blev
brugt lang tid på, havde større sandsynlighed for at blive vist i vennernes nyhedsfeed.
Brugernes interaktion med et givent opslag er også løbende kommet til at spille en rolle i
Facebooks algoritme. I februar 2016 begyndte Facebook nemlig at måle sandsynligheden for,
at en bruger eksempelvis liker, kommenterer eller deler et opslag - og i august 2016 begyndte
Facebook at interesse sig for opslagenes informationsværdi ved at forudse, hvilke opslag
brugerne vil finde informative. For nogle kan dette være opslag, der er nyhedsrelaterede, for
andre kan det være opslag om en bestemt kendt person (http://wallaroomedia.com/facebooknewsfeed-algorithm-change-history/). Facebooks algoritme bliver altså løbende ændret i
forhold til brugernes ønsker, men det er aldrig til at vide, hvordan Facebooks næste udvikling
kommer til at se ud.
Personalisering på internettet giver en vision af en skræddersyet verden, som tilpasser
sig perfekt til os som individer. En behagelig verden og et trygt sted, der er beboet af folk vi
holder af, som deler vores holdninger. De personaliserede medier bliver en perfekt refleksion
af vores egne interesser og ønsker, og ifølge Eli Pariser er personaliseringen en større del af
vores hverdag, end hvad mange folk egentlig er klar over (Pariser, 2011: 12). Eller som den
amerikanske ingeniør og bestyrelsesformand hos Google har udtalt: “The technology will be
so good, it will be very hard for people to watch or consume something that has not in some
sense been tailored for them” (Pariser, 2011: 47).
Siden brugen af algoritmer på internettet opstod, har mange forskere debatteret
potentielle fordele og ulemper ved den massive mængde af information, som disse har
indsamlet og produceret om menneskers interaktioner og efterladte digitale fodspor. Også
Pariser ser en fare forbundet med algoritmen og denne øgede personalisering på Facebook.
Hvad vi har liket på Facebook, er ikke nødvendigvis det samme, som det vi har brug for at
vide som borgere (Pariser, 2011:18). Dette kommer vi nærmere ind på i afsnittet om
filterbobler og ekkokamre.
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2.5.2. Vennerne er blevet medredaktører
Ligesom algoritmer spiller en stigende rolle for hvilket nyhedsindhold, Facebookbrugere
bliver præsenteret for, viser flere undersøgelser, at nyheder i stigende grad finder vej til folks
nyhedsfeed via venner, som uploader, henviser, filtrerer og kommenterer nyhederne på de
sociale medier. I denne filtreringsproces kan den indledende vinkel på nyhedsindholdet
ændres (DR Medieforskning, 2015: 66). DR Medieforsknings undersøgelse fra 2015 viser, at
nyhedsstrømmen på Facebook i stigende grad personliggøres, og at mediebrugernes venner
får rollen som redaktører. Undersøgelsens deltagere fulgte nemlig i stigende grad personer
eller organisationer med subjektive holdninger i modsætning til mere traditionelle
nyhedsbrands. Samtidig viste undersøgelsen, at det i høj grad er nyheder, der vækker følelser,
som folk deler med hinanden (op.cit.: 64-66).
Hvor det i det traditionelle nyhedssystem var en relativt lille gruppe af professionelle
journalister, der agerede gatekeepere, spiller disse personer en langt mindre rolle i det digitale
netværksbaserede nyhedssystem (Zuckerman, 2013 i Cortesi og Gasser, 2015: 1433). Det
tyder på, at et betydeligt antal brugere af sociale medier får deres nyheder anbefalet af
bekendte på Facebook frem for af nyhedsorganisationerne selv. Dette var også konklusionen i
et canadisk studie foretaget med 1600 online nyhedsbrugere, hvor 20 procent af deltagerne
sagde, at de dagligt fik nyhedsindhold direkte fra journalister og nyhedsorganisationer på
sociale medier som Facebook. Dobbelt så mange (43 procent) mente at få deres nyheder fra
venner og familie. Dette tyder dermed på, at de traditionelle nyhedsorganisationers rolle som
gatekeepere er svækket på de sociale medier.

Dog så tallene noget anderledes ud for de yngre respondenter, der var studerende. Her mente
betydeligt flere (31 procent), at de fik deres nyheder direkte fra professionelle mediekilder. 58
procent af de studerende havde også mere tillid til brugergenereret indhold, hvis det var
blevet redigeret af en journalist, hvor dette kun gjaldt 37 procent af alle respondenterne. De
yngre brugere af sociale medier lader altså til at være mere modtagelige for at få anbefalet
nyhedsindhold fra professionelle nyhedskilder på sociale medier end de ældre.
Flere undersøgelser viser desuden, at nyhedsbrugere, og særligt de yngre af dem,
nyder at kunne dele nyhedsindhold med hinanden og dermed blandt andet bidrage til aktuelle
samtaler (Hermida et al., 2012: 819-20, Marchi, 2012: 252). Mange af respondenterne i den
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canadiske undersøgelse vægtede den sociale del af nyhedsforbrug højt. Således sagde næsten
to tredjedele (64 procent) af respondenterne og endnu flere af de 18 til 34-årige (83 procent),
at de vægtede det højt nemt at kunne dele nyheder med andre, når de brugte online
nyhedssider (Hermida et al., 2012: 819-20).

Forestillingen om at sociale medier er et nyt fænomen inden for journalistikken, og at de
gamle analoge medietyper er det modsatte af sociale, nemlig envejskommunikation, er til
gengæld misforstået. Allerede i 1945 interviewede Bernard Berelson en gruppe newyorkere
om, hvordan den trykte avis spillede en central social rolle i borgernes liv i forbindelse med
en avisstrejke. Det gjorde den dels i kraft af indholdet, som bragte læserne sammen om den
samfundsmæssige dagsorden, dels i kraft af de personlige samtaler og relationer, læserne
kunne skabe med afsæt i artiklerne og disses dagsorden (Jørgensen, 2016: 17-20).
Det er altså ikke kun på sociale medier som Facebook, at folk nyder at dele
nyhedsindhold med hinanden. Ifølge flere forskere har de teknologiske landvindinger dog
intensiveret muligheden for at være i løbende og konstant kontakt med ens omgivelser og
sociale forbindelser, blandt andet via sociale netværkssider, og teknologien har dermed også
intensiveret delingen af nyhedsindhold (Hermida et al., 2012: 817; Marchi, 2012: 257).
Således konkluderer Regina Marchi følgende om 61 amerikanske teenagere:
“More connected than ever to friends, family, and the larger world, they get much of their news
from their social networks. While this has long been the case, as the Personal Influence research
of Lazarsfield and Katz (1955) attests, it is even more common in today’s media saturated
world, where youth are in more frequent contact with more expansive networks of friends,
family, and peers” (Marchi, 2012: 257)

Unge bruger altså mange forskellige muligheder for aktivt at interagere med nyhedsindhold
på sociale netværkssider som Facebook ved at kommentere, like og dele indhold med venner.

2.6. Den demokratiske debat på Facebook
En af de mest synlige kritikere af indgribende algoritmer og andre data-baserede
analyseteknikker er Eli Pariser, som i 2011 udgav bogen The Filter Bubble – What the
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internet is Hiding from you. I bogen kritiserer Pariser fænomenet, han kalder for filterbobler
på nettet. Den såkaldte ”filter-boble-effekt” er et resultat af personaliseringen på internettet og
refererer til, at individet ubevidst og ufrivilligt isoleres i sit eget unikke, virtuelle univers.
Filterboblens indhold skabes ud fra personaliserede algoritmer, der tilpasses den enkeltes
filterboble (Pariser, 2011: 16).
Pariser kritiserer i denne forbindelse, at firmaer som Facebook og Google efterhånden
kender os så godt med hjælp fra algoritmer, at vi kan ende med at leve i vores egne små
bobler på internettet, hvor vi kan nøjes med at læse nyheder, der understøtter vores på forhånd
kendte politiske holdninger.
Nært beslægtet til disse filterbobler er de såkaldte ekkokamre, som refererer til, at det
er os selv, som låser os inde i fællesskaber med vores meningsfæller, hvori vi blot bekræftes
af ligesindede i det, vi i forvejen mener (Grömping 2014: 50). Flere studier har påvist
tilstedeværelsen af denne effekt (Grömping, 2014, Sveningsson, 2015).
Det resulterer i, at menneskers forskellige mediebilleder ikke møder hinanden. De
lever i hver deres ekkokammer, og deres medieforbrug er så polariseret, at de intet fælles
ståsted har. Vi spejler os i folk, vi er enige med, fordi det gør os trygge. Og kritikere af
Facebook mener, at de sociale medier har forstærket denne tendens.

I et studie fra det thailandske valg i 2014 argumenterer Max Grömping for, at sociale medier
kan resultere i dårligere information til borgerne i forhold til traditionelle medier. Det skyldes,
at skillelinjen mellem kilden og modtageren er mere sløret og mindre umiddelbar på sociale
medier, som er mere tilbøjelige til selektiv eksponering, og mindre tilbøjelige til at vise de
mange synspunkter der er til stede i den offentlige debat. Studiet som tog udgangspunkt i seks
Facebook-profiler, viste, at valget blev vinklet vidt forskelligt alt efter, hvilken politisk side
man stod på, og at de sociale medier var med til at polarisere befolkningen i Thailand gennem
valgkampen (Grömping 2014: 50). Årsagen er, at det er utrolig nemt selv at styre, hvilken
information vi ønsker på sociale medier (op.cit.: 43).
Grömping er opmærksom på, at risikoen for polariserede debatter er særlig stor i
splittede samfund. I disse samfund er der en fare for, at de sociale medier forværrer disse skel.
Alligevel har et amerikansk studie vist, at disse polariserede debatter ikke udelukkende
forekommer i splittede samfund (Prior, 2013 i Grömping 2014: 53).
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På baggrund af sine resultater konkluderer Grömping, at Facebook bør gøre det mere
sandsynligt for brugerne at komme i kontakt med afvigende oplysninger og synspunkter.
Selvom en analyse af Facebook er forholdsvis svær at gå til, fordi oplysningerne ikke er frit
tilgængelige som på Twitter, da de ofte er gemt væk i Facebook-grupper, så viste
undersøgelsen af det thailandske valg, at der var relativt lidt interaktion mellem de to lejre
under valget (Grömping, 2014: 50). Grömping efterlyser samtidig yderligere forskning, der
kan belyse, om lignende skel samt ekkokamre spiller en rolle, når det kommer til mainstream
nyheder på Facebook-sider (Grömping 2014: 53). Dette er for nylig blevet undersøgt i
Sverige, hvor Malin Sveningsson via sit kvalitative studie konkluderede, at svenske teenagere
oplevede, at sociale medier som Facebook forsynede dem med en meget ensidig strøm af
nyheder, både fordi de unge på sociale medier selv kunne skræddersy deres udvalg af
nyhedsmedier, men også fordi deres Facebook-kontakter påvirkede hele deres oplevelse af
mediet. Selvom flere af respondenterne fortalte at have adgang til mange forskellige
nyhedsmedier, mente de ikke nødvendigvis, at det resulterede i mange forskellige
perspektiver (Sveningsson, 2015: 5-6).
På den anden side argumenterer flere forskere for, at sociale netværkssider som
Facebook netop er med til at åbne folks udsyn, hvilket taler stik imod teorien om, at Facebook
skulle fungere som et selvforstærkende ekkokammer (Cortesi og Gasser, 2015, Hermida et
al., 2012, Marchi, 2012). Således oplevede to tredjedele af de adspurgte brugere af sociale
medier (59 procent) i Alfred Hermidas spørgeskemaundersøgelse, at deres sociale netværk
forsynede dem med et bredere spektrum af nyheder og informationer, end hvis de blot fik
deres nyheder via traditionelle nyhedsmedier. Denne andel var endnu større for de yngre
voksne, hvor dette gjaldt 69 procent (Hermida et al., 2012: 820).
Hermida er ikke ene om at modargumentere eksistensen af ekkokamre. Regina Marchi
mener nemlig ikke, at “ekkokammer-effekten” er mere sandsynlig i dag, end den har været
hidtil og går faktisk så vidt som til at sige, at den er mindre sandsynlig. Hun fandt nemlig, at
de adspurgte amerikanske teenagere i hendes studie blev udsat for mange forskellige venners
holdninger og delinger, når de orienterede sig via Facebook-opslag og blogs, og disse
formater tillod dem desuden at høre både for- og imod-argumenter, få viden om andre
menneskers holdninger og komme til at tænke over ting, de ikke havde tænkt over før.
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Marchi lader heller ikke til at bekymre sig for, at de unges fragmenterede
nyhedsverden går ud over den demokratiske samtale. Faktisk mener hun, at de unges “a la
carte-strategi” potentielt kan styrke samtalen. Argumentet er, at der allerede i mange år har
eksisteret mange forskellige offentlige sfærer, og at marginaliserede grupper kan drage nytte
af dette ved at udvikle ideer og holdninger uden for den brede offentlighed i mindre offentlige
sfærer og senere tage del i den brede offentlighed, når de er rustede til det og er blevet stærke
i deres egne holdninger (Marchi, 2012: 256-257).

2.7. Delkonklusion
Litteraturgennemgangen har givet anledning til at stille fem overordnede arbejdsspørgsmål,
som vi vil forsøge at besvare med vores empiriske studie. Gennemgangen af tidligere
receptionsstudier i den journalistiske forskning i afsnittet 2.1. Receptionsstudier i
journalistikken har vist, at brugerundersøgelser kun har været anvendt i begrænset omfang på
dette fagområde, men at flere efterspørger et større fokus på brugeren i en medievirkelighed,
der er i voldsom forandring. Vigtigheden af at have øje for brugerens interaktioner med
indholdet understreges, ligesom det anbefales at have fokus på den relevans brugeren
tillægger medieindholdet i forskellige sociale sammenhænge, når man laver
brugerundersøgelser. Dette er vi inspirerede af i denne undersøgelse. Derfor vil vi blandt
andet arbejde ud fra følgende spørgsmål: Hvordan interagerer de unge med nyhedsindholdet i
deres Facebook-feed? Og hvorfor interagerer de unge med nyhedsindholdet, som de gør?
I afsnittet 2.2 Facebook vinder magt i nyhedslandsskabet gennemgår vi, hvordan
tidligere studier har vist, at Facebook er gået fra oprindeligt udelukkende at være et socialt
medie til i dag også at være en af verdens største leverandører af nyheder. I forlængelse heraf
gennemgår vi i afsnittet 2.4 I dag kan alle være journalister, hvordan definitionen af
journalistik er under forandring, da mange nye aktører på Facebook har fået mulighed for at
publicere indhold, der tilnærmelsesvis minder om journalistik, og at særligt de unge, som
følge heraf, har revideret deres forståelse af, hvad journalistik er. Begge afsnit har inspireret
os til at undersøge, hvordan dette afspejler sig i vores informanters Facebookfeed, og derfor
har vi stillet følgende spørgsmål: Hvilke afsenderne er der på det indhold, de unge til- og
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fravælger på Facebook, og hvorfor til- og fravælger de unge nyhedsindhold med bestemte
afsendere?
Vores gennemgang af den yngre generations nyhedsvaner i afsnit 2.3. De unge online
nyhedsbrugere, peger på, at unge i dag kombinerer mange forskellige nyhedsplatforme, og at
denne gruppe af nyhedsbrugere er meget aktive på sociale medier, ligesom de yngre
nyhedsbrugere har en forkærlighed for opinionsgenren og nyheder om samfundsspørgsmål,
udland og underholdning. Dette har givet os anledning til at stille følgende spørgsmål, der
både skal afprøve de tidligere fund på vores målgruppe og bidrage til at opnå en forståelse af
bevæggrundene bag de unges til- og fravalg af forskelligt indhold: Hvilke nyhedsplatforme
bruger de unge til at få nyheder, og hvorfor anvender de unge Facebook som
nyhedsleverandør? Hvilke stofområder og genrer til- og fravælger de unge - og hvorfor tilog fravælger de unge bestemte stofområder og genrer?
Afsnittet 2.5 De nye gatekeepere gennemgår, hvordan tidligere undersøgelser har
påvist, at nyheder i stigende grad finder vej til de unges nyhedsfeed via venner, som uploader,
henviser, og kommenterer nyhederne på sociale medier, hvilket kan ses som en form for
anbefaling. På baggrund heraf vil vi i dette speciale arbejde ud fra følgende spørgsmål: Hvem
deler det indhold, de unge til- og fravælger? Og hvorfor til- og fravælger de unge de
forskellige delinger, som de gør?
Sidst har vi gennemgået forskningen omkring filterbobler og ekkokamre i afsnittet
2.6. Den demokratiske debat på Facebook, hvor der tegner sig to fløje. På den ene side de
som mener, at Facebook er med til at lukke de unge om sig selv, så de udelukkende får
indhold, der bekræfter dem i deres egne holdninger. På den anden side argumenterer
forskellige forskere for, at Facebook omvendt er med til at udvide de unges horisont. Dette
har givet anledning til at stille følgende spørgsmål: Hvor informeret er de unge om dagens
tophistorier, og hvordan ser de forskellige informanters medierepertoire ud? Hvorvidt enten
udvider eller indskrænker Facebook de unges horisont?
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3. Kapitel - Metode
For at undersøge målgruppens til– og fravalg af journalistisk og semi-journalistisk indhold på
Facebook, har vi valgt både at basere os på empiri og teori - dog med klar hovedvægt på den
empiriske del. Her har vi har valgt både at gå kvalitativt og kvantitativt til værks. I vores
opbygning af analysen er vi inspireret af Gitte Gravengaard og hendes studie af til- og fravalg
af historieidéer på nyhedsredaktioner (Gravengaard, 2010: 78). Lig hendes studie har vi valgt
både at fokusere på de unges tilvalg men også på de mange fravalg, som foretages, når de
unge scroller ned igennem deres nyhedsfeed. Vi mener nemlig, at de bagvedliggende
forklaringer på et fravalg af en nyhedshistorie er mindst lige så vigtige at få en forståelse for
som motiverne for at tilvælge bestemte historier. For kun ved at studere de unges fravalg kan
journalister og andre mediefolk få en forståelse for, hvad det skyldes, når der for eksempel
ikke bliver klikket på en historie.
Kvalitativt har vi anvendt deltagende observation for at få indblik i, hvordan
informanterne agerer på Facebook. Observationerne har vi indsamlet ved at lade ni
informanter optage sig selv, mens de læser nyheder på Facebook. Videooptagelserne er
efterfølgende blevet analyseret ved hjælp af en kvantitativ indholdsanalyse, da de i alt
rummer over 1500 nyhedsopslag. Analysen er udmundet i flere forskellige grafer, der
sammen med feltnoter fra observationsstudiet er blevet brugt til at besvare første del af de
seks arbejdsspørgsmål, som alle har bidraget til at besvare første del af
problemformuleringen: Hvilket journalistisk og semi-journalistisk indhold, til- og fravælger
de unge på Facebook?
Sidst har vi anvendt kvalitative forskningsinterviews samt brugen af mindmaps for at
få informanternes egne perspektiver på deres nyhedsvaner på Facebook. Interviewene tog
udgangspunkt i grafer over informanternes interaktioner med nyhedsindholdet fra den
kvantitative del af undersøgelsen. Disse metoder har bidraget til at besvare anden del af de
seks arbejdsspørgsmål, som tilsammen besvarer anden del af problemformuleringen: Hvorfor
til- og fravælger de unge dette indhold?
Således har vi anvendt kvantitativ og kvalitativ metode til at besvare både første og
anden del af vores problemformulering. Nedenfor vil vi beskrive fremgangsmåden for hver
enkelt metode samt styrker og svagheder, der er forbundet med dem begge.
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3.1. Valg af informanter
Ni informanter har medvirket i vores empiriske studie. De er alle mellem 18 og 24 år,
studerende på videregående uddannelser og bosat i hovedstadsområdet. Nedenfor er en
oversigt over de udvalgte personer, hvorefter vi vil redegøre for, hvordan de er blevet udvalgt.

Navn: Joachim

Navn: Jon

Alder: 20 år

Alder: 24

Bopæl: København

Bopæl: København

Uddannelse: Medicin

Uddannelse: Filosofi

Navn: Safia

Navn: Sarah

Alder: 20 år

Alder: 24

Bopæl: København

Bopæl: København

Uddannelse: Medicin

Uddannelse: Journalistik

Navn: Aida

Navn: Emil

Alder: 20 år

Alder: 24 år

Bopæl: København

Bopæl: København

Uddannelse: Jura

Uddannelse: Jura

Navn: Mads

Navn: Tine

Alder: 24 år

Alder: 22 år

Bopæl: København

Bopæl: København

Uddannelse: Geografi

Uddannelse: Biologi

Navn: Kaare
Alder: 24 år
Bopæl: København
Uddannelse: Arkitektur
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Nogle af informanterne kender vi, hvilket kan have påvirket empiriindsamlingen. To er vi i
familie med, og derudover er der nogle stykker, vi kender fra kollegielivet. Dette har vi dog
været bevidste om, og i denne sammenhæng har det været en fordel, at vi har været to
interviewere, da vi hermed har kunnet dele interviewene sådan op, at vi netop ikke har
interviewet de informanter, vi har haft nære relationer til.

I udarbejdelsen af en kvantitativ indholdsanalyse er det vigtigt at gøre sig grundige
overvejelser over dataindsamlingen. Årsagen til, at vi har valgt at fokusere på unge mellem
18 og 24 år, er, at tidligere undersøgelser har vist, at det netop er nyhedsbrugere i denne
aldersgruppe, der er de flittigste brugere af sociale medier, hvilket er den nyhedsplatform, vi
har fokus på i denne undersøgelse (Schrøder, 2015: 22).
Der er flere grunde til, at vi netop har valgt at fokusere på studerende på videregående
uddannelser fremfor eksempelvis gymnasieelever eller studerende på erhvervsfaglige
uddannelser. For det første er studerende på videregående uddannelser ofte flyttet hjemmefra
til forskel fra gymnasieelever, der kan være påvirket af deres forældres medievaner. Således
viste et amerikansk studie af 60 teenageres medievaner fra 2012, at samtlige af de teenagere,
der læste printavis dagligt, allesammen havde forældre, der holdt avis. Ligeledes viste samme
studie, at de færreste af teennagerne selv opsøgte tv-nyheder, men i stedet tilfældigt stødte på
dem, eksempelvis når ældre familiemedlemmer så tv (Marchi, 2012: 249). Ved at udvælge
teenagere, der er flyttet hjemmefra, mener vi derfor at få et bedre indblik i den palet af
nyhedsmedier, som de unge selv har sammensat.
I forhold til gymnasieelever har studerende på videregående uddannelser desuden et
højere gennemsnitligt nyhedsforbrug, både hvad angår printaviser, online aviser samt på
andre platforme. Således fik 25 procent af 7000 adspurgte bachelorstuderende nyheder flere
gange om dagen via diverse platforme i 2014, hvor det kun gjaldt 14 procent af
gymnasieeleverne (Kobbernagel et al, 2015: bilag 135-140). Derfor synes det mere relevant at
kigge på de lidt ældre brugere på de videregående uddannelser, da der var en større
sandsynlighed for, at de ville have et minimum af nyhedsmedier i deres Facebook-feed.
Hvad angår vores geografiske afgrænsning har vi valgt at fokusere på
hovedstadsområdet. I denne forbindelse er det værd at nævne, at de unge i
hovedstadsområdet, som de eneste i Danmark, får flere nyheder end landsgennemsnittet, både
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via printaviser, online aviser samt andre platforme. Således fik 16 procent af de adspurgte
unge mellem 13 og 23 år nyheder flere gange om dagen i 2014, hvor landsgennemsnittet for
denne gruppe var 15 procent (Kobbernagel et al.: bilag 126 og 127).

3.2. Deltagende observation via videooptagelser
Vi har som nævnt indledningsvis valgt at benytte deltagende observation til at besvare første
del af problemformuleringen: Hvilket journalistisk indhold til- og fravælger de unge på
Facebook?
Vi har benyttet deltagende observation ud fra Søren Kristiansen og Hanne Kathrine
Krogstrups tilgang til metoden. Blandt forskere findes der ikke nogen universel eller en
præcis definition af begrebet deltagende observation (Kristiansen og Krogstrup, 2015: 10).
Dog kan man sige, at det overordnede kendetegn ved deltagende observation er, at forskeren
selv er til stede i det fysiske rum, man observerer:
“Deltagende observation er en velegnet metode, når man ønsker adgang til den subjektive
dimension i menneskers liv. Deltagende observation gør det muligt at få indsigt i, hvordan
mennesker gennem social praksis konstruerer deres verdensbillede og tilskriver mening og
betydning til hændelser, handlinger og personer” (Kristiansen og Krogstrup, 2015: 88).

Hensigten med deltagende observation er ikke at skulle be- eller afkræfte en på forhånd
opstillet hypotese, og det har heller ikke haft vores interesse. Formålet med at lave deltagende
observation i dette speciale er i første omgang at få indblik i, hvilke diskursive tendenser,
mønstre og strukturer, der præger de unges adfærd, når de surfer efter nyheder på Facebook.
I dette speciale har vi dog valgt en speciel tilgang til metoden, da vi ved
observationerne af de unge ikke selv har været fysisk tilstede. I stedet har vi observeret de
unge ved hjælp af videooptagelser. Rent praktisk har vi fået informanterne til at optage deres
computerskærme via softwaren Camtasia over to dage, hver gang de brugte tid på Facebook.

Kristiansen og Krogstrup skelner mellem fire forskellige feltroller, vi som undersøgere kan
indtage: den totale deltager, deltageren som observatør, observatøren som deltager og den
totale observatør (op.cit.: 90-100). Som forskere har vi hovedsageligt benyttet feltrollen
!38

observatøren som deltager. I denne rolle er forskeren åben og har en ærlig relation til
undersøgelsens aktører. Rollen som observatør er samtidig offentligt kendt.
Rollen som observatør som deltager er dog typisk indtaget af den forsker, der har
sparsomt med tid til at undersøge feltet og derfor blot får skabt en overfladisk relation til
aktørerne. I forlængelse heraf kan der være en åbenlys risiko for, at forskeren misforstår sine
informanter og omvendt, at informanterne misforstår forskeren, hvorfor denne rolle bør
understøttes af andre dataindsamlingsmetoder. Eksempelvis vil supplerende interviews kunne
fungere som en slags gyldighedstest (op.cit.: 98-99).

For at mindske risikoen for et for tyndt datagrundlag og tilfældigheder, har vi fulgt vores
aktører over to dage, optagelserne fandt sted den 6. og 12. oktober 2016 og skulle som
minimum have en samlet længde på en time (op.cit.: 100).
Måden, vi har udvalgt vores optagelsesdage på, kommer tættest på det, man vil kalde
en sammensat uge, hvor man vælger mandag fra en uge, tirsdag fra en anden uge osv. Herved
er data ikke så sårbart over for tilfældige fejl, dvs. hvis der for eksempel pludselig udskrives
valg eller andet (Eskjær og Helles, 2015: 64). For ikke at ende med et uoverskueligt stort
datasæt og fordi data viste sig at være mættet efter to optagelsesdage, besluttede vi os for at
nøjes med to dage, hvilket ifølge Mikkel Fugl Eskjær og Rasmus Helles er et minimum
(op.cit.: 19). Vi er bevidste om, at folks nyhedsvaner ændrer sig over tid, derfor er vores
undersøgelse et billede af, hvordan vores informanters Facebook-adfærd så ud lige de dage, vi
optog dem. Vi valgte desuden at få informanterne til at optage de samme dage for
efterfølgende at kunne sammenligne videooptagelserne. Tanken med dette var at se, hvor
mange nyhedshistorier der ville gå igen på tværs af informanternes Facebook-feeds eller
omvendt, hvor forskelligt indhold der ville optræde hos dem hver især. Dette lykkedes med
undtagelse af to informanter, der lavede deres anden videooptagelse den 17. og 18. oktober
fremfor den 12. oktober.

3.2.1. Videooptagelsernes validitet
Der er flere fordele og ulemper forbundet med vores særlige form for deltagende observation
via videooptagelser. Vi mener, at det ville være unaturligt fysisk at sidde ved siden af de unge
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og spørge ind til deres nyhedsvaner, mens de anvendte Facebook, og at denne tilstedeværelse
kunne have præget deres adfærdsmønstre. Ved hjælp af videooptagelserne har vi i stedet
forsøgt at agere fluen på væggen og dermed få et mere retvisende billede af, hvordan de unge
bruger Facebook til at få nyheder. Eksempelvis har informanterne ikke skullet tage stilling til,
om vi kedede os, fordi de brugte lang tid på en bestemt artikel og er ikke blevet afbrudt at
vores eventuelle spørgsmål under nyhedslæsningen.
Det ville samtidig ikke have været muligt at indsamle den samme mængde empiri,
hvis vi havde siddet ved informanternes side. Til det er hastigheden på Facebook for hurtig.
Ved hjælp af videooptagelserne har vi til gengæld haft mulighed for at indfange detaljerede
mikroprocesser i de unges adfærdsmønstre, da vi løbende har kunnet pause optagelserne og
observere informanternes adfærd i slowmotion, ligesom vi løbende har kunnet tage feltnoter
til de unges nyhedsindhold og handlinger. Til gengæld har vi suppleret den deltagende
observation med kvalitative interviews, hvor informanterne har fået mulighed for sprogligt at
italesætte deres nyhedsvaner (Kristiansen og Krogstrup 2015: 100).
Tidligere studier har desuden vist, at unge læser nyheder på alle tidspunkter af døgnet
uafhængigt af, hvor de befinder sig, da de kan tilgå nyheder fra forskellige platforme (se
afsnittet 2.3.4. Nyheder i snack-size format). Dette var også en af grundene til, at vi lod
informanterne optage sig selv, da det havde meget besværligt at skulle følge dem rundt 24/7.
Med vores særlige metode kunne de unge nemt optage sig selv løbende, når de gik på
Facebook over de to dage. Til gengæld er ulempen ved at lade dem optage sig selv, at vi ikke
har fået indblik i den kontekst, der udspiller sig omkring deres nyhedslæsning. Såldes kan det
have haft en betydning, om de har læst nyheder under en forelæsning, mens de ser tv, eller
mens de har været sammen med andre mennesker, hvilket vi ikke har fået indsigt i.
Ligeledes er det værd at have in mente, at vores informanter formentlig har tænkt
over, at vi kiggede med gennem kameralinsen, når de brugte Facebook. Dette kan muligvis
have påvirket deres adfærd, så de måske ikke er stoppet op ved indhold, de normalt ville være
stoppet op ved og derved har censureret sig selv - eller at de omvendt har klikket på indhold,
de på en normal dag ikke ville bruge tid på for at fremstå bedre.

Flere af informanterne gav desuden udtryk for, at de normalt bruger deres telefon til at gå på
Facebook i løbet af dagen. Da tidligere studier viser, at PC dog stadig er de unges foretrukne
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platform til nyhedslæsning (se afsnittet 2.3.4. Nyheder i snack-size format), og da vi ikke
havde teknisk udstyr til at optage de unges mobilskærme, bad vi dem i stedet om ikke at
bruge Facebook på deres telefoner de pågældende dage udover til at tjekke private beskeder.
Det er ikke muligt at garantere, at dette krav er blevet overholdt i praksis. Der er en risiko for,
at studiet af de unges nyhedsvaner på Facebook ville have set anderledes ud, hvis vi havde
optaget dem, når de læste nyheder på deres mobiltelefon. Typisk bruger man mobiltelefonen i
korte tidsrum, når man er på farten.

3.3. Kvantitativ indholdsanalyse
De 18 videooptagelser, som udgjorde vores observationsstudie, viste sig at indeholde store
mængder data, som kun kunne bearbejdes ved hjælp af en kvantitativ indholdsanalyse. Med
denne metode, der systematisk kan håndtere store mængder data på en overskuelig måde, har
vi gennemgået, hvilket nyhedsindhold de unge til- og fravælger på Facebook. Dette overblik
skabte vi gennem en systematisk og ensartet kodning af deres nyhedsindhold.

Rasmus Helles og Mikkel Fugl Eskjær definerer kvantitativ indholdsanalyse således:
”En videnskabelig metode til kodning, kvantificering og systematisk analyse af såvel manifest
som latent indhold i et tekstkorpus med henblik på at drage slutninger om budskaber, kontekst
og kommunikationsprocesser ved hjælp af statistiske metoder” (Eskjær og Helles, 2015: 11-12).

Fremfor kun at kode de få opslag, som informanterne rent faktisk brugte tid på, når de var på
Facebook, valgte vi, som nævnt indledningsvist, også at medtage de mange nyhedsopslag,
som informanterne scrollede forbi og dermed fravalgte. Dette viste sig i praksis at være
enormt tidskrævende, men fordelen ved denne metode var dels at få indblik i, hvad
informanterne overhovedet har af indhold i deres forskellige Facebook-feed, da dette i sig
selv er et resultatet af en række til- og fravalg, hvilket vi vil komme ind på i analysen.
Derudover ønskede vi også at få indblik i, hvilket indhold informanterne ikke bruger tid på,
når de er på Facebook, da fravalgene, for os at se, er ligeså vigtige som tilvalgene, når man
skal forsøge at forstå, hvordan de unge anvender Facebook som nyhedsmedie. Med denne
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afgrænsning rummede de ni videooptagelser over 1500 relevante Facebookopslag, hvorfor
den kvantitative indholdsanalyse var en oplagt måde at bearbejde dette på.
Det særegne ved metoden er, at den kan kvantificere kommunikationsindholdet, hvad
enten der er tale om tekst, lyd eller billeder og omsætte indholdet til data, der kan benyttes til
beregninger og statistik. Med metoden har vi oversat indholdet til koder med henblik på at
foretage beregninger af frekvens, altså hvor ofte forskellige typer nyhedsindhold optræder på
informanternes Facebook-profiler (op.cit.: 10).
Formålet med den kvantitative indholdsanalyse var altså dels at undersøge, hvor
meget nyhedsindholdet fylder på informanternes respektive profiler på Facebook, dels at få
viden om hvilken slags nyhedsindhold der er tale om, men også hvordan målgruppen
prioriterer og interagerer med indholdet (op.cit.: 16).
Indholdet på Facebook har vi blandt andet kodet for følgende variable: opslags-type
(hvem har delt indholdet), afsender (hvem har produceret indholdet), afsender-type (hvilken
type medie er der tale om), platform (artikel, video, billede eller lyd), stofområde, lokation,
genre, nyhedskriterium, tid (hvor meget tid bruger informanten på opslaget) og interaktion
(hvad gør informanten med indholdet), ligesom vi har kodet semi-journalistisk indhold for
følgende variable: opslagstype, afsender, afsendertype, stofområde, tid og interaktion.
I udarbejdelsen af vores variable har vi ladet os inspirere af Søren Schultz Jørgensens
strategi til analyse. Det er særligt de to første analyseniveauer repertoirer og interaktioner i
hans strategi til analyse, som vi har trukket på i vores kvantitative indholdsanalyse. Således
dækker repertoire over, hvilke medietyper, platforme og indholdstyper informanterne bruger,
hvor interaktioner går på, hvordan respondenterne bruger de valgte medietyper, platforme og
indholdstyper (Jørgensen, 2016: 149). Selvom Jørgensens undersøgelse ikke er begrænset til
Facebook, mener vi stadig, at hans analysestrategi er relevant i forhold til vores undersøgelse.
Grunden til at vi har kodet for disse variable er endvidere, at vi havde en hypotese om, at
netop disse forskellige faktorer kunne have en betydning for, hvorvidt informanterne
interagerer eller ikke interagerer med indholdet. Dermed har vi haft en forhåbning om at finde
ud af, om der kunne ses et mønster i, hvordan informanterne interagerer med indholdet.
Vores kodninger har dels udmøntet sig i deskriptive grafer over, hvor meget de
forskellige typer indhold fylder i vores informanters Facebooks-feed. Men vi har også brugt
dem til at lave krydstabuleringer, hvor vi har kigget nærmere på, hvordan interaktions-
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variablen ser ud i forhold til nogle af de andre variable, der går på karakteristika ved det
journalistiske og semi-journalistiske indhold. Det har vi gjort for at finde ud af, hvorvidt der
findes interessante sammenhænge mellem informanternes interaktioner og det indhold, de
interagerer med. Således er vi gået eksplorativt til værks, da vi ikke har haft klart definerede
hypoteser på forhånd (Eskjær og Helles, 2015: 27).

Ud over at bruge datamaterialet til at sige noget generelt om vores ni informanter har vi lavet
beskrivende grafer og krydstabuleringer for hver enkelt informant. Således har den
kvantitative indholdsanalyse givet os et godt og detaljeret kendskab til hver enkelt af vores
informanters nyhedsvaner og interesser på Facebook, som vi med fordel kunne benytte som
udgangspunkt i de efterfølgende kvalitative interviews. Det var nemmere at stille de relevante
spørgsmål, da vi næsten følte, at vi kendte informanterne, inden vi foretog de kvalitative
interviews med dem. Desuden har tidligere kvalitative studier vist, at der kan være en
uoverensstemmelse mellem, hvad unge mediebrugere fortæller om egne medievaner, og hvad
de rent faktisk gør. Det har vi forsøgt at imødekomme ved at kombinere deltagende
observation med kvalitative interviews og herved få indblik i, hvorvidt de forskellige former
for empiri stemmer overens.

3.3.1. Generaliserbarhed
Som nævnt indledningsvis er der flere grunde til, at vi netop har valgt de ni informanter, der
medvirker i vores studie. Inden for dataindsamling skelnes der mellem sandsynlighedsbaseret
eller ikke-sandsynlighedsbaseret udvælgelse. En sandsynlighedsbaseret udvælgelse er en
repræsentativ stikprøve, og alle elementer i populationen har derfor samme sandsynlighed for
at blive udvalgt. Ved ikke-sandsynlighedsbaseret udvælgelse vælges informanterne med et
særligt formål. Derfor kaldes denne metode også forudbestemt udvælgelse. Da vores ni
informanter ikke er udvalgt tilfældigt, kan der ikke opstilles generelle teser, da der ikke er lige
stor sandsynlighed for, at alle elementer i populationen bliver valgt (Eskjær og Helles, 2015:
54). Vi har nemlig valgt vores informanter ud fra princippet om variations-sampling. Dvs. at
vi har forsøgt at få flest mulige strata med ved at vælge informanter af forskelligt køn, der går
på forskellige uddannelser. Derudover må det siges, at informanterne er blevet valgt ud fra
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bekvemmelighed, da vi i høj grad har brugt folk fra vores eget netværk, der var villige til at
stille op (op.cit.: 58-59). Vi kan altså ikke generalisere vores fund til hele målgruppen af unge
på videregående uddannelser under 25 år i hovedstadsområdet.
Til gengæld kan de to dages optagelser bruges til at sige noget generelt om lige vores
ni informanters Facebook-adfærd. Det har ikke været muligt at optage informanterne konstant
i en måned, men vi har lavet to stikprøver bestående af i alt 1500 analyseenheder. Ifølge
Eskjær og Helles bør man som minimum have 100 enheder i sit datasæt. Da de grafer, der er
medtaget her i opgaven, er baseret på cirka 1500 Facebook-opslag, må vi derfor antage, at de
kan anvendes til at sige noget generelt om vores informanters nyhedsvaner på Facebook
(op.cit.: 62).

3.3.2. Reliabilitet
Når man laver en kvantitativ indholdsanalyse er det vigtigt, at ens kodning er foretaget på en
sådan måde, at den ville kunne gentages af andre uden store udsving i data. For at sikre
konsistens og kvalitet i kodningen af vores informanters videooptagelser har vi udarbejdet en
kodningsmanual (se bilag 1), som fungerer som et eksplicit regelsæt, der fastlægger, hvordan
vi har grebet kodningen an. Kodningsmanualen kan siges at være særlig vigtig i dette
speciale, da kodningen er foretaget af to forskellige personer, og det derfor er vigtigt at sørge
for, at koderne har samme forståelse af kategoriernes definitioner.
De fleste variable i vores undersøgelse er det, man kan kalde manifeste. Det vil sige
indholdselementer, der er entydigt identificerbare, eller som fremgår af selve teksten.
Herunder er de variable, vi har kaldt: opslagstyper, afsender, afsendertype, platform, tid og
interaktion. Det er svært at være uenig i, hvorvidt noget skal kodes som eksempelvis video
eller artikel. Andre af vores variable er i modsætning hertil latente. Hermed menes, “dét der
står mellem linjerne”, og som regel indebærer dette indhold en værdiladning (Eskjær og
Helles, 2015: 13). Herunder er variablene: genre, nyhedskriterium, stofområde og lokation, da
man i disse tilfælde er nødt til at lave en form for fortolkning af indholdet for at kunne
kategorisere det. Det samme gælder, når vi har skullet vurdere, hvorvidt indhold er
journalistisk eller semi-journalistisk. Ifølge flere teoretikere er det ikke et problem at
kvantificere latent indhold, så længe det kan defineres, identificeres og kodes systematisk, så
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andre ville kunne replikere ens undersøgelse, og data efterfølgende kan anvendes til valide
slutninger (Holsti, 1969 i Eskjær og Helles, 2015: 15, Krippendorff, 2004 i Eskjær og Helles,
2015: 15).
For at være sikre på at vi har haft samme forståelse af vores definerede kategorier, og
at vi har kodet materialet på samme måde, har vi derfor foretaget to interkoderreliabilitetstest.
I denne forbindelse har vi gjort brug af Scott's pi (Scott, 2009 i Eskjær og Helles, 2015: 78).
Den første test, som vi foretog på 30 enheder, viste værdier, der lå under 0,7 procent. Normalt
anses kun værdier på 0,8 eller derover som acceptable, hvor man i tilfælde af at værdierne
falder til 0,7 eller derunder, bør omkode eller kassere sine variable (Eskjær og Helles, 2015:
81). Derfor omkodede vi hele vores datasæt på bestemte parametre. Vores uenighed gik i høj
grad på, hvornår noget kan defineres som semi-journalistisk, og hvornår det går under
betegnelsen journalistisk indhold. Ligeledes var vi uenige om, hvor ofte der skulle gøres brug
af “andet”-kategorien, som til tider havde vokset sig for stor for variablen “stofområde” i
forhold til, hvad der er acceptabelt. Det var altså med dette in mente, at vi omkodede
datasættet med nogle finjusterede definitioner. Da vi gentog testen på 100 enheder, fik vi
værdier, der lå mellem 0,74 og 0,9 procent, hvilket vi vurderede var tilstrækkeligt.

3.4. Kvalitative forskningsinterviews
Som sidste del af vores empiriske indsamling interviewede vi vores ni informanter med hjælp
fra den viden, vi havde opnået fra observationsstudiet og den efterfølgende kvantitative
analyse. Efter at have observeret informanterne gennem deltagende observation har vi ud fra
en bevidsthed om, at observationer alene ikke altid er tilstrækkelige til at forstå andre
personers handlinger, suppleret disse med kvalitative forskningsinterview. Vi mener derfor, at
de tre metoder med fordel har suppleret hinanden. Med de kvalitative forskningsinterview har
vi desuden fået indsigt i de unges forklaringer og bevæggrunde for at handle, som de gør, når
de orienterer sig på Facebook, ligesom vi har opnået en mere dybdegående og præcist indsigt
i målgruppens oplevelse og erfaring (Kristiansen og Krogstrup, 2015:150).

De kvalitative forskningsinterview har særligt bidraget til at besvare anden del af
problemformuleringen - nemlig hvorfor målgruppen til- og fravælger nyhedsindholdet som de
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gør på Facebook. Her har det været en fordel, at vi med med vores kvantitative
indholdsanalyse samt feltnoter på forhånd havde et godt kendskab til hver enkelt af vores
informanter. Vi kunne dermed forelægge dem resultaterne af vores observationer og i form af
grafer og feltnoter og få dem til at forholde sig til deres egen adfærd i interviewene.
Alle interviewene blev gennemført ansigt til ansigt med respondenterne og varede
omkring 45 til 60 minutter. De blev udført med udgangspunkt i samme interviewguide, der
dog blev tilpasset den enkelte informant alt efter, de observationer vi på forhånd havde gjort
os.
Vi bad respondenterne starte med at beskrive deres typiske nyhedsvaner og
nyhedsforbrug, samt hvor stor en del Facebook spiller for deres nyhedsforbrug. Derefter bad
vi dem forholde sig til de grafer, vi havde lavet for hver enkelt informant. Ligesom vi havde
udvalgt enkelte journalistiske samt semi-journalistiske Facebook-opslag, som informanterne
brugte særlig lang tid på, eller som de interagerede særlig med.
Vores interviews minder formmæssigt om det etnografiske interview, da vi inddrager
etnografiske elementer i samtaler med de unge. Termen det etnografiske interview er udviklet
af den amerikanske professor James P. Spradley (1979). Ifølge Spradley er det etnografiske
interview en særlig form for “speech event” - en speciel samtalebegivenhed der kan inddeles i
tre hovedkategorier: eksplicitering af formål, etnografiske forklaringer og etnografiske
spørgsmål.
Det etnografiske interview kan sammenlignes med en normal samtale, men adskiller
sig grundet de tre elementer, som er vigtige for observatørerne at være bevidste om for at
opnå det bedste resultat. Samtidigt er det etnografiske interview mere søgende og eksplorativt
end en almindelig samtale mellem to mennesker.

Spradley mener, at feltforskere bør indsamle langt størstedelen af datamaterialet gennem
observation og venskabelige samtaler med deltagere i feltet. De etnografiske elementer må
ikke introduceres for hurtigt, da samtalen hermed let får karakter af afhøring (Spradley 1979 i
Kristiansen og Krogstrup, 2015: 154).
Før interviewene var vi meget åbne overfor informanterne omkring, hvad specialet
omhandlede, ligesom vi fortalte, hvad vi var på udkig efter, og hvad vi havde kodet efter i de
tilsendte videoer. Dermed gjorde vi det også klart, hvad formålet med interviewene var.
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Samtidig opfordrede vi til, at informanterne i interviewene brugte det samme sprog, som
vedkommende sædvanligvis bruger. Hensigten var, at aktørerne dermed ikke skulle
“oversætte”, men i stedet italesætte deres online medievaner, som hvis de talte med deres
venner.
Undervejs i interviewene lod vi respondenterne tale ud og delvis bestemme retningen
for interviewene. Det gjorde vi, fordi hele tanken med at interviewe informanterne har været
at få et indblik i feltet gennem informanternes egen beskrivelse af dette (Kvale og Brinkmann,
2009)
I interviewene fik vi desuden informanterne til at tegne et såkaldt mind-map med
inspiration fra Søren Schultz Jørgensen, som havde til formål at få informanterne til at tale om
deres nyhedsvaner. Vi bad helt konkret informanterne om at tegne et kort over deres
nyhedsvaner ved at forbinde de medier, som fyldte mest i deres nyhedsfeed med de
menneske, som var involveret i brugen af disse medier, og samtidigt de emner, som de brugte
disse medier til at informere sig om. Se et eksempel på et mind-map nedenfor (Jørgensen,
2015: 133).

Figur 1: Eksempel på mindmap over informantens Sarahs medievaner
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3.5. Mixed methods
Vi ser kombinationen af den kvantitative og kvalitative forskning som en klar styrke for
indeværende speciale, da vi ser store fordele ved at trække på begge metoders praksis, som vi
mener, komplementere hinanden godt, og som begge bidrager til at besvare
problemformuleringen på hver deres måde. Kombinationen kaldes mixed methods, og vi
mener, at den har givet os et stærkere og mere nuanceret kendskab til informanternes
nyhedsvaner på Facebook.
I forbindelse med mixed methods taler Eskjær og Helles om forskellige tilgange, hvor
vi i dette speciale benytter os af metodekombinationen. Metodekombinationen benyttes ofte i
forbindelse med forberedelse af undersøgelsesdesign og til indledende dataindsamling, hvor
man stadig har brug for så bredt et perspektiv som muligt, inden man indsnævrer
undersøgelsen.
Med deltagende observation gik vi kvalitativt til værks i den indledende empiriske
dataindsamling, hvor vi med en række kodningskategorier skabte undersøgelsesdesignet, som
vi efterfølgende fulgte til dørs med hjælp fra etnografiske interviews for hver enkelt
informant.
Samtidigt kan metodekombinationen også bruges som middel til at besvare multiple
undersøgelsesspørgsmål eller til at indsamle forskellige typer af data, som både kan nuancere
og problematisere undersøgelsens øvrige fund (Eskjær og Helles, 2015: 128).
Hvor vi metodisk indledningsvis primært var kvantitative med vores særlig form for
deltagende observation og efterfølgende kvantitative indholdsanalyse, benyttede vi i anden
omgang den kvalitative metode i form af etnografisk inspirerede interviews til at få et
stærkere kendskab til informanternes nyhedsvaner på Facebook.
En væsentlig årsag til, at kombinationen af den kvantitative indholdsanalyse og et
kvalitativt forskningsinterview har vist sig som en fordel for indeværende projekt er, at
tilgangen hjælper os med både at besvare problemformulering Hvilket journalistisk og semijournalistisk indhold til- og fravælger unge på Facebook? samt underspørgsmålet Hvorfor
til- og fravælger de dette indhold? Som vi hovedsageligt benytter kvalitative
forskningsinterviews med informanterne til at besvare. Mens den kvantitative del af metoden
i form af den kvantitative indholdsanalyse er en fordel i besvarelsen af vores andet
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underspørgsmål Hvilket journalistisk og semi-journalistisk indhold til- og fravælger unge på
Facebook?, da vi anvenderne graferne i vores interviews med informanterne.
Denne fremgangsmåde ville man typisk kalde integreret indholdsanalyse. Den
integrerede indholdsanalyse er konstrueret således, at man starter med at anvende den
kvantitative metode og analyserer derefter resultaterne. Dernæst benyttes den kvalitative
metode for at få et mere dybdegående resultat. Metoden kan med fordel anvendes, hvis
resultatet af den kvantitative metode viser resultater, som ikke var forventet (Eskjær og
Helles, 2015: 131).

Selvom vi altså ser store fordele ved mixed methods, er det også vigtigt at være opmærksom
på udfordringer ved kombinationen. Argumenterne imod en kombination af kvantitative og
kvalitative metoder er grundlæggende, at de hver bygger på epistemologiske og/eller
ontologiske antagelser, som ikke kan kombineres - den såkaldte "inkompatibilitetstese". Det
drejer sig for eksempel om spørgsmålet om, hvorvidt man kan måle, eksperimentere og
kvantificere betydningstilblivelse og eksempelvis sociale værdier, det vil sige, hvad der
konstituerer den sociale virkelighed, og hvordan vi har adgang hertil.
Derudover argumenterer kritikere af kombinationen for, at den i bund og grund er et
postpositivistisk projekt, der bygger på et metodologisk hierarki, hvor kvalitative tilgange
underlægges kvantitative metoder (Eskjær og Helles, 2015: 125-126).

Modargumentet er dog, at kvantitative og kvalitative metoder ikke udgør egentlige
paradigmer, og dermed er der intet til hinder for en pragmatisk kombination. Mikkel Fugl
Eskjær og Rasmus Helles henviser til teknologilitteraturen, hvor man kan tale om, at
kvantitative og kvalitative metoder epistemologisk set udgør nonneutrale videnskabelige
tilgange. De to metoder er midler til erkendelse, og denne erkendelse ændrer karakter alt efter
metodens valg.
Metoderne angår stadig det samme genstandsfelt og den samme sociale virkelighed
uafhængigt af den valgte metode. De er neutrale i den forstand, at de angår den samme sociale
virkelighed, men nonneutrale i den forstand at de har særlige præferencer for særlige aspekter
ved genstandsfeltet (Eskjær og Helles, 2015: 126).
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Metodekombination har givet os supplerende viden om målgruppen gennem
supplerende og yderligere data, som vi mener, har givet os et større og mere sammensat
billede af unges nyhedsbrug på Facebook.

Vi er opmærksomme på, at Facebook formentlig selv har talrige statistikker over, hvad der
bliver tilvalgt på Facebook i form af kliks, likes, delinger og kommentarer. I denne
forbindelse mener vi, at styrken ved denne undersøgelse ligger i, at vi med vores metode også
får indblik i alt det indhold, der er i de unges nyhedsfeed, men som bliver fravalgt, ligesom vi
får indblik i de unges begrundelser for at tilvælge og fravælge, det de gør ved hjælp af de
efterfølgende kvalitative interviews.
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Kapitel 4 - Teori
Dette speciales forskningsfelt er i meget begrænset omfang teoretiseret. Dette er en af
grundene til, at vores undersøgelse primært er empirisk funderet. Vi har derfor valgt at trække
på forskellige teorier fra andre forskningsområder, som vi mener, kan bidrage til at opnå en
bedre forståelse af vores empiriske fund. Vi anvender Bente Halkiers praksisteoretiske
udvikling af seks former for medborgerskaber via nyhedsforbrug (Halkier, 2016), som finder
anvendelige i dette studie af unges mikroprocesser og handlemønstre på Facebook.
Medborgerskaberne har særligt vist sig nyttige i forbindelse med forståelsen af de unges
bevæggrunde for at forbruge forskellige typer nyhedsindhold. Desuden har vi gjort brug af
Joshua Meyrowitz’ teori om, hvordan fremkomsten af elektroniske medier har påvirket
menneskers sociale adfærd (Meyrowitz, 1985). Teorien, der udspringer af Erving Goffmans
(1959) symbolske interaktionisme, er særligt anvendelig i forbindelse med forståelsen af
unges adfærd og interaktion med andre i forhold til nyhedsindhold på Facebook. I dette
kapitel vil vi kort præsentere teoretikerne, som vil blive brugt i analysen.

4.1. Bente Halkiers seks medborgerskaber
Bente Halkier beskriver i sit studie “Nyhedsforbrug som handlerum i hverdagen”, hvordan
handlerum etableres i forhold til nyhedsforbrug. Med handlerum mener hun måder at
håndtere samfundsrelaterede problemer på i hverdagen. Halkier har i sit studie anvendt en
praksisteoretisk tilgang som ramme til at analysere borgernes hverdagslige relationer til
medieret kommunikation (Couldry 2004, Reckwitz 2002, Warde 2005 i Halkier, 2016: 44)
Analyseenheden i en praksisteoretisk tilgang er de sociale praksisser og måderne,
hvorpå de bliver udført, fremført og gennemført i hverdagens kontekster. Praksisser forstås i
denne sammenhæng som socialt delte og kollektivt organisere! 515151
! ! de rutiner, hvor den
enkelte borger er bærer af praksisser og samtidig kan fungerer som mødested for andre
krydsende praksisser. Det skyldes, at vi borgere oftest “gør” eller er en del af flere praksisser.
Medieret kommunikation udgør i denne forbindelse en symbolsk ressource til at forhandle
praksisser, så de udføres på socialt forventelige og acceptable måder i hverdagen (Giddens
1984 og Thompson 1995 i Halkier 2016:44). Denne teoretiske tilgang synes relevant i vores
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undersøgelse, hvor fokus er på unges forskellige handlemønstre, hvad angår til- og fravalg af
nyhedsindhold på Facebook.

Metodisk er studiet foretaget på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, der fokuserer på
borgerens relation til den politiske dagsorden og mediernes rolle.
Dermed er medieforbrug ikke nødvendigvis en selvstændig praksis i en hverdag med mange
forskellige nyhedsmedier, da mediebruget indgår i en endeløs mængde af forskellige
aktiviteter og praksisser (Halkier 2016:44-45)
På baggrund af et repræsentativt udsnit af befolkningen konkluderer Bente Halkier, at
borgerne ikke oplever den store indflydelse på den politiske dagsorden, samtidigt med at de
sjældent aktivt forsøger at påvirke dagsordensætningen. Derudover observeres flere
forskellige opfattelser af medborgerskab i relation til nyhedsforbrug (Halkier 2016:41).
Halkier har i studiet ‘oversat’ de ti forskellige dimensioner (spørgsmål og svar) i
nyhedsbrugens betydning til seks forskellige forståelser af medborgerskab-performance
gennem nyhedsbrug.

1) Medborgerskab via nyhedsforbrug kan for det første forstås som et normativt ideal
dvs., at det ses som en pligt som borger at følge med.

2) For det andet kan medborgerskab forstås som et decideret engagement i
samfundsspørgsmål, hvor borgeren bruger nyheder som en del af drivkraften i et sådan
normativt engagement.

3) Medborgerskab kan for det tredje forstås, som at den enkelte borger sørger for at
skabe et grundlag for at kunne forstå og fortolke, hvad der foregår i samfundet.

4) For det fjerde kan medborgerskab via nyhedsforbrug forstås som en del af det sociale
liv af det sociale liv (“at kunne tale med venner og kolleger”).

5) Medborgerskab via nyhedsforbrug forstås også som noget socialt forventet (“mine
kollegaer og venner forventer, at jeg følger med”).
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6) I den sjette og sidste forståelse opfattes medborgerskab via nyhedsforbrug som
mangel på handlerum (“det handler om ting, som jeg alligevel ikke kan gøre noget
ved”)

Disse medborgerskaber kan bidrage til at opnå en forståelse af de unges bevæggrunde for at
til- og fravælge nyhedsindhold på Facebook.

4.2. Meyrowitz og de elektroniske medier
Joshua Meyrowitz har med sit værk “No Sense of Place” (1985) videreudviklet og tilpasset
den canadiske sociolog Erving Goffmans berømte studier af interaktionsprocesser til en tid,
hvor elektroniske medier spiller en stadig større rolle for vores sociale liv og interaktioner. I
dette afsnit vil vi indledningsvist kort redegøre for Erving Goffmans teatermetafor, som
Meyrowitz’ tager udgangspunkt i, for efterfølgende bedre at kunne redegøre for Meyrowitz’
teoretisering af elektroniske mediers indflydelse på vores sociale adfærd.

4.2.1. Goffman og teatermetaforen
Erving Goffman (1922-1982) var en canadisk sociolog, der blandt andet interesserede sig for
måden, hvorpå det sociale liv er organiseret i sociale institutioner. I hans mest kendte værk
The presentation of self in everyday life (1959) fokuserer han på, hvordan individet via en
lang række virkemidler forsøger at opretholde sit selvbillede overfor andre. I denne
forbindelse bruger han teaterstykket som metafor til at beskrive menneskers adfærd i
hverdagslivet og beskriver i samme åndedrag individet som en “skuespiller”, der optræder på
forskellige “scener” i forskellige “roller” (Goffman, 1959: 114). Som en skuespiller vil
individet i hverdagslivets mange situationer forsøge at kontrollere det indtryk, andre
efterlades med via sin person og sine handlinger (Goffman, 1959: 9).
Med til teatermetaforen hører også to forskellige områder, hvor mennesker optræder
meget forskelligt. Goffman anvender her begreberne “frontstage” og “backstage”. På scenen
er skuespilleren sammen med andre mennesker. Her vil individet forsøge at fremhæve visse

!53

aspekter ved sin person og skjule andre, for at kunne fremføre sin rolle på en overbevisende
måde. På bagscenen er der ikke noget publikum og de slettede aspekter vil dermed komme til
syne (op.cet.: 114).
Vender vi blikket mod Facebook, vil man som bruger på dette sociale medie både
have en scene og en bagscene, som flyder sammen i tid og rum. I vores speciale har vi valgt
at kalde de handlinger, der foregår på informanternes frontstage for “synlige interaktioner”.
Denne betegnelse dækker blandt andet over likes, kommentarer og offentlige delinger. Men
simultant med at disse handlinger finder sted er individet også på sin bagscene, da brugeren
for eksempel sagtens kan se kattevideoer og billeder af halvnøgne topmodeller, uden at andre
nødvendigvis får indblik i disse handlinger.
Når individet er på sin frontstage vil det gøre brug af forskellige “idealiserings”virkemidler for at fremstå bedst muligt over for sit publikum. Som regel vil denne
idealiserede adfærd afspejle samfundets officielle værdier i en højere grad end
vedkommendes normale adfærd. (op.cit.: 44-56)

4.2.2. Meyrowitz og sammenblandingen af publikummer
Som nævnt indledningsvist er Joshua Meyrowitz inspireret af Erving Goffmans symbolske
interaktionisme. Men hvor Goffmans omfattende studier af menneskers adfærd primært
foregik på en tid, hvor elektroniske medier endnu ikke havde vundet fodfæste, udgav
Meyrowitz sit hovedværk “No Sense of Place” i 1985 i en tid, hvor tv’et var blevet
allemandseje. Meyrowitz argumenterer således for, at menneskers adfærd i dag ikke længere
kun er påvirket af, hvor vi er og med hvem, som det var tilfældet i Goffmans interaktionsteori,
men også af de elektroniske medier, som mange af vores interaktioner foregår igennem. Han
argumenterer for, at de elektroniske medier har undermineret det traditionelle forhold mellem
fysiske steder og sociale situationer og i stedet skabt nye situationer (Meyrowitz, 1985: 7).
I stedet for at folks adfærd skulle være styret af, hvor de befinder sig, er det styrende
for en persons adfærd blevet, hvor meget social information om egne og andres adfærd og
handlinger, et individ har adgang til. Den sociale information kan bestå af ord, bevægelser,
stemmer, holdninger, påklædning og hastighed i aktivitet. I stedet for at tale om “sociale
situationer” taler Meyrowitz derfor om informationssystemer (op.cit.: 37). To teenagere, der
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taler med hinanden på Facebook har således adgang til social information om hinanden,
selvom de ikke er fysisk til stede det samme sted.
Meyrowitz bruger en metafor fra arkitekturen til at beskrive, hvad de elektroniske
medier har gjort ved vores sociale liv. Han sammenligner deres fremkomst med, at alle vægge
mellem kontorer, værelser og huse i vores samfund er blevet revet ned, og at mange af de
situationer, der før var adskilt pludselig smelter sammen (op.cit.: 6). Som når politikere, der
før udtalte sig i mange forskellige fora for at nå ud til deres vælgere, pludselig optræder
overfor samtlige af deres vælgergrupper på en gang, når de eksempelvis laver en
statusopdatering på Facebook.
Når individer pludselig står overfor forskellige publikummer, som normalt ville være
adskilt til forskellige fysiske steder og situationer, lægges de tidligere situationer ikke blot
sammen. Der opstår i stedet en ny situation med nye handlinger og sociale meninger. Denne
situation kalder Meyrowitz for middleregion. Handlinger der i den gamle situation virkede
passende, kan være upassende eller uhøflige i den nye situation - eller omvendt. Derfor må
folks adfærd tilpasses den nye situation (op.cit.: 43-44). Facebook er et eksempel på en ny
situation skabt af elektroniske medier.
Et individs frontstage adfærd i en rolle vil være en indirekte backstage til andre roller
(op.cit.: 50). Netop dette forhold komplicerer situationen, når et individ skal optræde over for
mange forskellige publikummer på en gang. De fleste mennesker forsøger nemlig at fremstå
som relativt konsistente personer over for deres forskellige publikummer. Den optrædende er
også nødt til at tage højde for al information som et givent publikum kan have om
vedkommendes adfærd fra andre situationer (op.cit.: 50).
Kendetegnet ved den nye middleregion, hvor forskellige publikummer blandes er, at
publikum her får et glimt af den traditionelle backstage sammen med dele af den traditionelle
frontstage, hvilket af nogle kan opfattes som upassende adfærd. For at tilpasse sig, vil den
kompetente optrædende tilpasse sin sociale rolle, så den er konsistent med den nye
information, som er blevet tilgængelig for publikum.
“The point is that when distinct social situations are combined, once appropriate behavior may
become inappropriate. When a particular private situation becomes more public by being
merged into other situations, behavior style must adapt and change”, skriver Meyrowitz (op.cit:
4).
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Selvom Meyrowitz har lavet sin teori i en tid, hvor det særligt var TV’ets indflydelse på folks
hverdagsliv, der var i fokus, mener vi, at hans begreber stadig er relevante i dag, hvor nye
elektroniske medier er kommet til, og disse kun er kommet til at fylde mere i folks
hverdagsliv. Således kan et socialt medie som Facebook med Meyrowitz’ begrebsapparat
anskues som et informationssystem, hvor Facebookbrugere har adgang til social information
om egne og andres adfærd og handlinger. Ligeledes kan en persons publikummer siges at
smelte sammen på Facebook, da folk typisk indgår Facebook-venskaber med alt fra tætte
venner til familiemedlemmer, kolleger og overfladiske bekendtskaber.

!56

Kapitel 5 - Analyse
I dette kapitel vil vi præsentere og analysere resultaterne af vores empiriske fund fra
henholdsvis vores video-observationsstudie og vores efterfølgende interviews. I opbygningen
af vores analyse er vi inspireret af Gitte Gravengaard og hendes analyse af journalisters til- og
fravalg af historieidéer (Gravengaard, 2010: 78). På lignende vis vil vi gennemgå de
forskellige niveauer, som til- og fravalg kan foregå på, når det kommer til unges
nyhedsforbrug på Facebook. Lige fra hvorvidt Facebook til- eller fravælges som
nyhedsmedie, hvorvidt forskellige nyhedssider eller fansider på Facebook får et like og
dermed tilvælges, til interaktionen med specifikke Facebook-opslag, når de unge møder dem i
deres nyhedsfeed. Liker de opslaget? Klikker de på det? Eller scroller de forbi opslaget i
mængden af informationer og fravælger det? Ude på redaktionerne er det vores erfaring, at
der er fokus på disse forskellige niveauer af til- og fravalg, når journalister følger med i, hvor
mange følgere deres nyhedsmedie har på Facebook, hvor mange kliks en artikel har fået, eller
hvor mange gange en artikel er blevet delt. Det er nogle af de ting, vi vil kigge nærmere på i
dette afsnit. Tilvalg og fravalg af nyheder, kan altså ske på mange forskellige niveauer,
hvilket vi har forsøgt at illustrere med nedenstående graf inspireret af Gitte Gravengaard (se
figur 1).
I analysedel 1 besvares første del af problemformuleringen: Hvilket journalistisk og
semi-journalistisk indhold til- og fravælger unge på Facebook?, hvor anden analysedel har til
formål at besvare anden del af problemformuleringen: Hvorfor til- og fravælger de unge dette
indhold? Vi vil løbende gøre brug af de teoretikere, som netop er blevet præsenteret i forrige
kapitel.
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Figur 1: Unges forskellige niveauer af til- og fravalg af nyhedsindhold på Facebook

5.1. Analysedel 1
I denne del af analysen, der som nævnt indledningsvist har til formål at besvare første del af
problemformuleringen: Hvilket journalistisk og semi-journalistisk indhold til- og fravælger
unge på Facebook?, vil vi præsentere fund fra vores kvantitative indholdsanalyse. Det vil
sige, at kapitlet primært bygger på grafer over informanternes interaktioner med
nyhedsindhold på Facebook samt enkelte svar fra de kvalitative forskningsinterview.
Først vil vi komme ind på, de unges interesse for nyheder og deres Facebookvaner, hvilket
bidrager til at besvare første del af arbejdsspørgsmål 1: Hvilke nyhedsplatforme bruger de
unge til at få nyheder?, ligesom vi vil fremlægge, hvordan de unges overordnede
interaktionsmønstre med nyhedsindholdet ser ud på Facebook. Hermed besvares første del af
arbejdsspørgsmål 2: Hvordan interagerer de unge med nyhedsindholdet i deres Facebook-
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feed? Gennem vores empiri undersøger vi desuden, hvem der har produceret og delt indholdet
i de unges nyhedsfeed på Facebook, hvorved første del af arbejdsspørgsmål 3 og 5 besvares:
Hvilke afsenderne er der på det indhold, de unge til- og fravælger på Facebook? og Hvem
deler det indhold, de unge til- og fravælger? Vi vil desuden komme ind på, hvilke
stofområder og genrer, de unge til- og fravælger på Facebook for at besvare første del af
arbejdsspørgsmål 4: Hvilke stofområder og genrer til- og fravælger de unge? I de sidste to
afsnit i dette kapitel forsøger vi at besvare første del af arbejdsspørgsmål 6: Hvor informeret
er de unge om dagens tophistorier, og hvordan ser de forskellige informanters
medierepertoire ud?, når vi undersøger, hvilke mediehuse som er mest populære blandt de
unge på Facebook, og om der er nogle nyhedshistorier som går igen hos informanterne over
de to dage, vi bad dem om at kode.

5.1.1. de unge Facebook-brugere vil have nyheder
Når man vil undersøge unges nyhedsforbrug på Facebook, er det selvfølgelig en
grundlæggende forudsætning, at de unge interesserer sig et minimum for nyhedsbilledet, og at
de er til stede på Facebook. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at cirka hver fjerde i vores
målgruppe læser nyheder flere gange om dagen via diverse platforme (se afsnittet 3.1. Valg af
informanter), men for at kende hver enkelt af informanternes nyhedsvaner, indledte vi de
kvalitative forskningsinterviews med et lille spørgeskema vedrørende informanters
nyhedsvaner. Med følgende svarmuligheder: virkelig interesseret, meget interesseret, noget
interesseret eller ikke så interesseret, viste informanterne sig at være overvejende enige, da
fem svarede, at de var meget interesseret i at følge med i nyheder. To svarede endda, at de var
virkelig interesseret, mens to andre omvendt blot var noget interesseret. Det gjaldt for alle, at
det var vigtigt for dem at følge med i nyheder.
De sociale medier er ikke længere blot et sted, hvor vi kommunikerer med vores
venner og udveksler billeder. Over de seneste år har særligt Facebook udviklet sig til et
egentligt nyhedsmedie.

Informanterne i indeværende speciale bekræfter tidligere undersøgelser, der viser, at
Facebook er gået fra at være et sted, hvor folk kommunikerer med deres venner og udveksler
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billeder til at være et reelt nyhedsmedie (se afsnittet 2.2.1. Nyhedsmedierne indtager
Facebook). Informanterne angav nemlig, at Facebook spiller en central rolle for dem, når de
skal orienterer sig i nyhedslandsskabet.
For fire af informanterne var Facebook den primære nyhedskanal, for en var det den
sekundære nyhedskanal i hverdagen efterfulgt af andre internet-sider, mens det var den tredje
mest benyttede nyhedskanal for to andre efterfulgt af printmedier og andre internet-sider. Kun
en enkelt informant havde ikke Facebook i top 3, når de primære nyhedskanaler i hverdagen
skulle rangeres.
Men selvom vores informanter ligner hinanden uddannelses- og aldersmæssigt, så er
det alligevel meget forskelligt, hvor meget tid de hver især dagligt bruger på Facebook.
Svarene varierede fra cirka 20 minutter til to timer. Gennemsnitligt vurderede målgruppen, at
de brugte 41,6 minutter dagligt på Facebook.

5.1.2. De unge “scrollere”
Selvom de fleste af vores informanter er meget interesseret i nyheder og har Facebook som en
af deres top 3 nyhedskanaler, så fravælger de langt det meste nyhedsindhold, de bliver
præsenteret for på Facebook. Som nedenstående figur viser, så scroller informanterne i
gennemsnit forbi omkring to ud af tre af de journalistiske opslag, der dukker op i deres
nyhedsfeed (64,1 procent), mens de registrerer omkring hver sjette opslag (15,7 procent) og
stopper op ved hvert tiende opslag (9,9 procent). De klikker blot på omkring hvert 11. opslag
(8,8 procent) af opslagene og interagerer, det vil sige liker eller kommenterer, blot med cirka
et ud af 70 opslag (1,5 procent).
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Figur 3: Opslag fordelt på typer af interaktion (i procent). N=1585

Der tegner sig altså et tydeligt billede af en gruppe Facebook-brugere, der for det meste
scroller igennem nyhederne i deres Facebook-feed, og som dermed fravælger langt det meste
af det indhold, de præsenteres for. Det er sjældent, at de unge i vores målgruppe rent faktisk
klikker på noget. Hvis det rent faktisk sker, kan det have en mere eller mindre grundig
gennemgang af indholdet til følge. Nogle bruger over ti minutter på et enkelt opslag, hvor
andre blot åbner indholdet og er videre til det næste opslag, inden der er gået 30 sekunder.
I gennemsnit brugte de unge mere end et minut på hvert 14. opslag (7,2 procent)
uafhængigt af, om der blev klikket på opslaget eller ej. Således blev der i gennemsnit brugt
mellem et og to minutter på 3,6 procent af opslagene, mellem to og ti minutter på 1,9 procent
af opslagene og over ti minutter på 1,7 procent af opslagene. Omvendt bruges der typisk
under 5 sekunder på at scrolle hen over et opslag, hvilket vi antager må være nok til at få en
idé om, hvad opslaget handler om.
Det er dog interessant, at de unge enten stopper op ved eller registrerer hvert fjerde
opslag, de præsenteres for (25,6 procent). Dette understreger, hvor mange rubrikker og
underrubrikker, der rent faktisk bliver læst, og hvor stor en betydning disse har på internettet.
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Et lignende billede tegnede sig for de semi-journalistiske opslag (se afsnittet 2.4. I dag kan
alle være journalister). Når indholdet var produceret af offentlige personer, virksomheder,
interesseorganisationer og privatpersoner, scrollede informanterne således forbi en lidt større
andel af opslagene (69,5 procent), end hvad der var tilfældet for det journalistiske indhold
(64,1 procent). De klikkede på og registrerede en mindre andel af de semi-journalistiske
opslag, men stoppede op ved en større andel (12,7 procent) og interagerede synligt med en
dobbelt så stor andel (2,9 procent), hvis man sammenligner med de journalistiske opslag. I
analysedel 2 vil vi komme nærmere ind på de unges bevæggrunde for eksempelvis at like
forskellige typer indhold.

Da tidligere undersøgelser viser, at unge bruger mange forskellige muligheder for aktivt at
interagere med nyhedsindhold på sociale netværkssider som Facebook blandt andet ved at
kommentere, like og dele indhold med venner (se afsnittet 2.5.2. Vennerne er blevet
medredaktører), havde vi i den oprindelige kodningsmanual lavet kategorierne dele, tagge,
kommentere og like. Ingen af vores informanter delte dog indhold eller taggede venner i
opslag. Ud af de 1585 opslag blev der kommenteret på et eneste opslag og liket relativt få,
hvorfor vi slog disse to kategorier sammen til den nye afledte kategori “synlig interaktion”.
Ligeledes havde vi en idé om, at de unge ville klikke på mere indhold, end de rent faktisk
gjorde. Derfor endte vi med at sammenlægge kategorierne: klik og videreklik, klik og
gennemgang, klik, klik og kommentarer til en samlet kategori under navnet: klik. Det viste
sig altså, at informanterne benytter Facebook mere passivt, end hvad vi på forhånd havde
forventet.

5.1.3. Traditionelle nyhedsmedier hitter hos generation Facebook
Når man kigger på den samlede mængde af nyhedsindhold i de unges nyhedsfeed på
Facebook, herunder både journalistik og semi-journalistisk indhold, er det opslag fra de
traditionelle nyhedsmedier, der står bag størstedelen af indholdet. Således stammer cirka
halvdelen (52 procent) af alle kodede opslag fra traditionelle nyhedsmedier (se figur 4).
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Figur 4: Opslag fordelt på afsendertyper (i procent). N=1585

Selvom vores data viser, at de unge følger utrolig mange nye medier, der kun er etableret
online, samt magasiner og semi-journalistiske afsendere, står de traditionelle nyhedsmedier
altså stadig for over halvdelen af de samlede nyhedsopslag på målgruppens nyhedsfeed. Dette
peger på, at de traditionelle nyhedsmedier har succes med at få fat i nyhedsbrugerne på
Facebook, hvilket tidligere undersøgelser har vist i høj grad, er mediernes strategi (se afsnittet
2.2.2. Det komplicerede forhold mellem medierne og Facebook).
Hvad der dog er bemærkelsesværdigt er, at en betydelig del af indholdet er produceret
af såkaldte semi-journalistiske aktører, der traditionelt set ikke har været forbundet med
nyhedsindhold.

Således stammer lidt under en tredjedel af indholdet (29,4 procent) fra offentlige personer,
politikere, virksomheder, privatpersoner og interesseorganisationer. Specielt politikerne har
tydeligvis vundet Facebook-brugernes interesse, da de står bag mere end hundred af de 1585
kodede opslag. Ud over politikerne står også virksomhederne bag en stor del af den samlede
mængde nyhedsindhold med 93 oplag.
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Vores kodning viser desuden, at informanterne interagerer stort set lige meget med de
forskellige afsender-typer, hvad enten der er tale om producenter af journalistisk eller semijournalistisk indhold.

5.1.4. De unge får masser af politiske nyheder på Facebook
På trods af at tidligere undersøgelser har vist, at unge er mindre interesseret i nyheder, specielt
politiske, end den ældre generation, og at de unge er mindre informeret end tidligere (se
afsnittet 2.3.2. De unge vil have nyheder om samfundet, holdninger og underholdning), så
viser data, at politik fylder rigtig meget for de unge Facebook-brugere. Det politiske
stofområde er det, som fylder suverænt mest i målgruppens nyhedsfeed, og politik dukker op
mere end dobbelt så meget som underholdning, som er det næststørste stofområde hos de
unge. Og selvom det er langt fra alle de politiske nyheder, som de unge rent faktisk læser og
bruger tid på, som det fremgår af nedenstående figur (se figur 5), så registrerer, stopper op
ved eller klikker de på lidt mere end en tredjedel (36 procent). Grafen viser dog også, at de
unge proportionelt set interagerer stort set lige så meget med underholdningsstoffet (39
procent) som med det politiske stof. Samlet set fylder underholdningsstoffet dog cirka halvt
så meget som politik. Dette bekræfter tidligere undersøgelser, der har vist, at underholdning
er det næstmest populære stofområde blandt de unge (se afsnittet 2.3.2. De unge vil have
nyheder om samfundet, holdninger og underholdning).
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Figur 5: Interaktioner set i forhold til stofområde (i antal opslag). N=1585

Stort set samme billede gør sig gældende, når man kigger på det semi-journalistiske stof, hvor
det politiske stof også er dominerende efterfulgt af underholdning og kultur. Det er
bemærkelsesværdigt, at politik fylder over 30 procent af indholdet, både når det gælder det
traditionelle journalistiske indhold og det semi-journalistiske indhold.

5.1.5. Facebook forsyner de unge med perspektiver
Tidligere undersøgelser har vist, at noget af det, der tiltrækker de unge ved Facebook er, at det
sociale medie forsyner dem med “views” frem for “news” i form af personlige kommentarer
til artikler og subjektive opdateringer direkte fra eksempelvis offentlige
personer (se afsnit 2.3.2. De unge vil have nyheder om samfundet, holdninger og
underholdning). I denne forbindelse er det interessant at se, at selvom størstedelen af de
journalistiske opslag i de unges nyhedsfeed består af nyheder og baggrundsartikler, så
interagerer de unge - proportionelt set - mest med opinionsgenren, hvor de enten stopper op
ved, interagerer synligt med, klikker på eller registrerer næsten hvert andet opslag (46
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procent). Til sammenligning interagerer de kun med cirka hvert tredje nyhed (34 procent),
baggrundsartikel (33 procent) og interview (37 procent). Selvom de unge også interagerer
forholdsvist meget med foromtalerne (44 procent), er det stadig opinion, der hitter mest.
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Figur 6: Interaktioner i forhold til genrer (antal opslag). N=1585

Det er dog tankevækkende at se, hvor mange der benytter andre metoder til at komme til orde
på Facebook end via debatindlæg i traditionelle nyhedsmedier, som her er kodet som opinion.
Til sammenligning med de 65 opslag, vi har kodet som opinion, ud af de cirka 1585 opslag, er
der nemlig 126 Facebook-opdateringer fra politikere, hvor de unge interagerer med cirka en
tredjedel, 29 opdateringer fra offentlige personer, hvor der også inteageres med cirka en
tredjedel og 17 opdateringer fra private personer, hvor der intageres med 14 af opslagene.
Disse Facebook-opdateringer har typisk karakter af traditionelle læserbreve og lader ikke til
at være mindre interessante i målgruppens øjne end et debatindlæg fra for eksempel Politiken.
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5.1.6. Venners delinger fanger interessen
Det er helt klart nyhedsmedierne, der deler størstedelen af det journalistiske indhold, der
optræder i informanternes nyhedsfeed. Således stammer cirka tre fjerdedele af opslagene med
journalistisk indhold fra nyhedsmedier (77,6 procent), 10 procent af opslagene stammer fra
informanternes Facebook-venner og 8,7 procent af opslagene er blevet foreslået af Facebook
(se figur 7). Det er en smule overraskende, at medierne fylder så meget, når man tænker på, at
Facebook ændrede sin algoritme i juni 2016, så venneopslag opslag skulle fylde mere på
bekostning af medieopslag (se afsnittet: 2.2.2 Det komplicerede forhold mellem medierne og
Facebook).

!
Figur 7: Interaktioner i forhold til opslagstyper i antal opslag (antal opslag). N=1585

Selv om det er tydeligt, at langt det meste journalistiske indhold bliver delt af nyhedsmedier,
er det tankevækkende, at de unge i vores målgruppe proportionelt set interagerer mest med de
opslag, som deres venner har delt. Således interagerer informanterne i gennemsnit med 36
procent af de opslag, som medierne deler med dem, mens de interagerer med 59 procent af de
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opslag, som deres venner har delt eller liket. Det kan både være i form af, at informanterne
blot registrerer opslagene, stopper op ved dem, eller at de klikker sig ind på opslaget, liker
eller kommenterer disse. På baggrund af disse tal er der måske en god grund til, at Facebook
for nyligt har ændret sin algoritme, så venneopslag bliver prioriteret højere. Tidligere
undersøgelser viser også, at unge har nemmere ved at forstå indholdet, når det er forbundet
med personlige kommentarer fra folk de kender, og at de samtidigt vægter det højt at kunne
dele nyheder med andre, når de bruger online nyhedssider (se afsnittet: 2.5.2. Vennerne er
blevet medredaktører). Dette kan derfor være en mulig forklaring på, at informanterne i dette
speciale interagerer mere med venneopslag.
Det er desuden bemærkelsesværdigt, at informanterne stort set aldrig klikker ind på
opslag foreslået af Facebook, selvom disse alligevel udgør 6,3 procent af de samlede opslag
med journalistisk indhold, som ovenstående graf viser (figur 7).

Helt anderledes forholder det sig, når man kigger på det semi-journalistiske indhold, hvor
delingerne stammer fra flere forskellige aktører. Opslagene bliver delt af både nyhedsmedier
(13 procent), informanternes Facebook-venner (21 procent), politikere (21,3 procent) og af
Facebook selv (11,9 procent). Fire procent af opslagene med semi-journalistisk indhold er
blevet delt af offentlige personer.
Hvad angår de forskellige aktører, der deler det semi-journalistiske indhold, så
interagerer informanterne med dem alle, på nær indhold delt af Facebook, som de igen
overvejende scroller forbi.

5.1.7. DR og Politiken dominerer de unges nyhedsfeed
Efterhånden som Facebook er ved at blive de unges primære nyhedskanal, er der skabt en
enorm konkurrence blandt nyhedsmedierne på det sociale medie, som alle kæmper om
Facebook-brugernes eftertragtede kliks (se afsnittet 2.2.2. Det komplicerede forhold mellem
medierne og Facebook). Samtidig konkurrerer de traditionelle mediehuse på Facebook med
mange andre aktører, der producerer indhold, som minder om journalistik, og som vi har valgt
at kalde semi-journalistik i indeværende speciale.
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Derfor har vi fundet det interessant at undersøge hvilke danske medier, der er mest
repræsenteret hos de unge og dermed klarer sig bedst i denne konkurrence. Der er meget stor
forskel på hvor mange forskellige medier, der dukkede op i informanternes nyhedsfeed i de
tilsendte videoer. Hos informanten Jon dukkede 114 traditionelle medier op og 112 semijournalistiske, mens der hos informanten Tine blot dukkede syv traditionelle medier op og slet
ikke var nogle semi-journalistiske til stede. I gennemsnit dukkede 40 traditionelle
nyhedsmedier og 42 semi-journalistiske medier op i målgruppens nyhedsfeed. Overordnet er
det de store mediehuse, som man oftest finder i vores ni informanters top 5 over mest
repræsenterede medier med DR Nyheder og Politiken i front efterfulgt af TV2-nyhederne og
Dagbladet Information. Netop kampen om at være mest repræsenteret på Facebook er utrolig
vigtig for de danske medier, som i gennemsnit modtog 38 procent af deres digitale besøg fra
de sociale medier i 2016 (se afsnittet 2.2.2. Det komplicerede forhold mellem medierne og
Facebook).

I løbet af de to dage, vi observerede de unge nåede de i gennemsnit forbi 82 forskellige
traditionelle journalistiske og 82 semi-journalistiske afsendere af nyhedsindhold. Derfor er
det måske heller ikke så underligt, at informanterne scroller forbi langt det meste. Alligevel
må det siges at være tankevækkende, at Facebook giver de unge mulighed for at følge så
mange nyhedsmedier og nichemedier på en gang. Nyhedsmedier som de unge ikke før i tiden
havde adgang til, medmindre forældrene eksempelvis var journalister og derfor havde adgang
til disse medier.Desuden var det før Facebook yderst vanskeligt at orientere sig i 82
forskellige medier om dagen.
Samtidigt må det siges at være endnu et modargument mod Eli Pariser (2011) og
andre, som frygter at Facebook fører til en risiko for, at vi havner i filterbobler. For på trods af
at informanterne i indeværende speciale udefra set ligner en forholdsvis homogen gruppe, der
alle er bosat i København, har samme alder og alle går på en videregående uddannelse, så
havde ingen af dem det samme medierepertoire. Desuden følger de alle flere udenlandske
nicheprægede nyhedsmedier samt specifikke semi-journalistiske medieafsendere indenfor
forskellige områder. Dette betyder, at de til forskel fra før i tiden, hvor man i højere grad
fulgte nogle bestemte medier, får utrolig meget information fra mange forskellige udbydere
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på Facebook. Alligevel viser vores undersøgelse, at på trods af de mange nichemedier, er de
traditionelle nyhedsmedier fortsat stærkt repræsenteret på Facebook.

5.1.8. Gunnar-Gate, Aleppo T-shirts og Olsen-banden i Folketinget
I vores gennemgang af de ni informanters nyhedsfeed, har vi lært mange nicheprægede
medier at kende, som informanterne følger på Facebook. Alligevel viste gennemgangen også,
at der udover at være flere gennemgående nyhedsmedier som ovenstående afsnit beskrev,
også dukkede flere artikel-gengangere op i informanternes nyhedsfeeds. Blandt andet tre
nyhedshistorier gik igen på tværs af informanternes nyhedsfeed via forskellige danske medier.
Samtlige informanter havde en eller flere historier fra kønsdebatten opkaldt ‘GunnarGate’ i deres nyhedsfeed. Gunnar-Gate blev affødt af TV-programmet Den store bagedyst,
hvor en af de mandlige og homoseksuelle deltagere blev stemt hjem, da hans bud på en
“mandehørmskage” ikke levede op til det stereotype billede af mandehørm, men i stedet
nærmere mindede om en lyserød dåbskage. Desuden var en genganger hos informanterne
nyheden om, at Folketingets formand Pia Kjærsgaard havde smidt flere politikere ud fra
Folketingets åbningsdebat, fordi de havde T-shirts på med påskriften ‘Save Aleppo’. Denne
historie havde seks informanter ud af ni. Sidst var der endnu en historie fra Folketingets
åbningsdebat, hvor Mette Frederiksen sammenlignede blå blok med Olsen-banden, som også
gik igen hos seks informanter. Nogle havde historierne i form af Facebook-opdateringer fra
politikere, andre i form af satire fra eksempelvis Politiko, men overvejende stammede
historierne fra traditionelle nyhedsmedier som DR Nyheder, Politiken eller Information.
Nyhederne var tophistorier den 6. oktober, ikke kun i vores målgruppes Facebookfeeds, for samme aften havde både TV Avisen og TV2 Nyhederne historien Kønsroller:
Lyserød kage skaber debat (DR1, TV Avisen, den 6. oktober 2016 klokken 21.30 og TV2
Nyhederne, den 6. oktober 22.00). Referencerne til Olsen-banden under åbningsdebatten blev
også taget op i både DR2 Deadline og TV Avisen med historierne Folketingets åbningsdebat:
Løkkes plan på dagsordenen (DR2 Deadline, den 6. oktober 2016 klokken 22.30) og
Folketinget: Kække bemærkninger under åbningsdebat (DR1 TV Avisen, den 6. oktober 2016
klokken 21.30). Sidst var de famøse “Save Aleppo” T-shirts også på programmet i TV2

!70

Nyhedernes 18.00-udsendelse samme dag (TV2 Nyhederne, den 6. oktober 2016 klokken
18.00).
At alle informanterne havde disse historier er altså ikke udtryk for, at de minder om
hinanden alders- og uddannelsesmæssigt, og derfor befinder sig i det samme “ekkokammer”
eller den samme personaliserede “filterbobbel”. For historierne optrådte også i forskellige
nyhedsudsendelser, der henvender sig til den brede offentlighed. De tre gennemgående
nyhedshistorier må derfor nærmere ses som et udtryk for, at informanterne i gennem deres
respektive Facebook-feeds deltager i en bredere offentlighed - også hvad angår politiske og
kønspolitiske spørgsmål. Frygten for at den yngre generations brug af Facebook til nyheder
skulle medføre, at de havner i en såkaldte personaliseret filterbobbel, synes altså overdreven
set i lyset af vores empiri.

5.2. Analysedel 2
I forrige kapitel blev vi, ved hjælp af vores kvantitative indholdsanalyse, klogere på, hvilket
indhold vores målgruppe til- og fravælger på Facebook. I dette kapitel vil vi dykke dybere
ned i, hvad der ligger til grund for disse til- og fravalg. Det har vi fået indsigt i ved hjælp af
de kvalitative interviews, som blandt andet tog udgangspunkt i individuelle grafer for hver
enkelt informant over deres interaktioner med nyhedsindholdet. Det er bevæggrundene for
disse interaktioner, vi vil se nærmere på i dette kapitel.
Indledningsvis i første og andet afsnit beskriver vi, hvorfor de unge interesserer sig for
nyheder, hvad de bruger dem til, samt hvilke fordele der er ved Facebook som
nyhedsleverandører. Herved besvares anden halvdel af arbejdsspørgsmål 1: Hvorfor anvender
de unge Facebook som nyhedsleverandør?
I tredje afsnit vil vi komme ind på, hvad der kan ligge til grund for, at de unge til- og
fravælger at like forskellige Facebook-sider, ligesom vi i fjerde afsnit vil beskrive, hvorfor de
unge til- og fravælger det semi-journalistiske indhold. Med disse to afsnit besvares anden del
af arbejdsspørgsmål 3: Hvorfor til- og fravælger de unge nyhedsindhold med bestemte
afsendere? samt anden del af arbejdsspørgsmål 6: Hvorvidt enten udvider eller indskrænker
Facebook de unges horisont?
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I femte afsnit vil vi fremlægge de unges bevæggrunde for at klikke på, stoppe op ved
eller registrere forskellige typer af opslag - eller omvendt at undlade at gøre det. Her vil vi
blandt andet beskrive, hvilken betydning det kan have, at indhold deles af en persons
Facebook-kontakter, hvorved anden halvdel af arbejdsspørgsmål 5. besvares: Hvorfor til- og
fravælger de unge de forskellige delinger, som de gør?, ligesom vi vil komme ind på
betydningen af forskellige stofområder og genrer, hvorved anden halvdel af arbejdsspørgsmål
4. besvares: Hvorfor til- og fravælger de unge bestemte stofområder og genrer? Vi vil også
komme ind på, hvordan vennedelingerne er med til at påvirke, hvilket indhold de unge
præsenteres for, hvorved anden halvdel af arbejdsspørgsmål 6. besvares: Hvorvidt enten
udvider eller indskrænker Facebook de unges horisont?
I kapitlets sjette og sidste afsnit fokuserer vi på de unges motiver for at interagere
synligt med opslag ved enten at kommentere, like eller dele opslag eller på den anden side at
forholde sig passive. Hermed besvares anden halvdel af arbejdsspørgsmål 2: Hvorfor
interagerer de unge med nyhedsindholdet, som de gør? samt anden halvdel af
arbejdsspørgsmål 6: Hvorvidt enten udvider eller indskrænker Facebook de unges horisont?

5.2.1. De unge bruger nyheder til at forstå verden omkring dem
Som vi indledningsvist skrev i analysedel 1, så gælder det for alle informanterne, at det er
vigtigt for dem at følge med i nyheder i et eller andet omfang. Og det er der flere grunde til.
Måske ikke så overraskende fremhæver de fleste dét at holde sig orienteret om, hvad der
foregår i verden omkring dem som en af de primære grunde til at læse nyheder. Flere bruger
også nyheder til at forstå verden omkring dem, hvilket eksempelvis ses i citatet nedenfor:
“Ja, hvorfor læser jeg nyheder? Jamen det er jo, ja, for at kunne forholde mig til verden” - Emil
(se bilag 3.2.).

Empirien viser også, at nyheder kan være med til at give de unge mange forskellige
perspektiver på en given sag, hvilket ligeledes bidrager til deres forståelse af verden. Dette er
tilfældet i citatet nedenfor.
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“(...) nyheder de skal give mig noget information, jeg ikke havde før. Men altså lidt afhængig af,
hvad det er for nogen, så er det jo (...) fedt, hvis de giver mig et perspektiv på verden, jeg ikke
havde før. Ja og som du jo siger, så følger jeg jo rigtig mange medier. Så på en eller anden måde
- det er fedt, hvis de kan hjælpe mig til at forstå mange sider af en sag og forstå nye sider af en
sag og få det sådan fra mange kanter af ” - Jon (se bilag 3.4.).

Informanterne bruger altså nyheder til at udøve Bente Halkiers tredje form for
medborgerskab, nemlig som et grundlag for at kunne forstå og fortolke, hvad der sker i
samfundet.

Flere beskriver videre, hvordan dét at læse nyheder simpelthen fungerer som underholdning
eller som en måde at dyrke en personlig interesse på, hvilket for eksempel er tilfældet for
følgende informant:
“Det er en underholdning for mig at læse nyheder. (...) Det er ikke sådan en pligt, det er noget
jeg gør, fordi jeg synes, det er interessant. Så det er oplysningsbehov og underholdningsbehov
og tidsfordriv nogle gange” - Sarah (se bilag 3.8.).

Empirien peger desuden på, at nyheder er forbundet med et socialt aspekt, hvorved Halkiers
fjerde og femte medborgerskab også afspejles i vores empiri. Flere af informanterne
fremhævede nemlig nyhedernes vigtighed i forhold til at kunne indgå i sociale fællesskaber,
tale med om aktuelle begivenheder og leve op til andres forventninger, som blandt andet en
informant uddyber nedenfor:
“Det er selvfølgelig for at kunne blive opdateret på, hvad der foregår, og fordi meget af den
daglige interaktion, man har med andre mennesker, handler også om, hvad der sker rundt
omkring i verden, og hvad der er oppe i tiden - for ligesom at kunne være med og for at få et
nuanceret billede af, hvordan verden hænger sammen” - Mads (se bilag 3.6.).

Ud over denne sociale funktion refererer flere til, at nyheder er en forudsætning for at kunne
indgå i samfundet. Flere synes, det er deres pligt som borgere at følge med i nyhederne og
bruger dem som udgangspunkt til at kunne engagere sig i samfundet. Herved ses Halkiers
første to former for medborgerskaber altså også i indeværende undersøgelse, nemlig at
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nyhedsbrug fungerer som et normativt ideal for de unge, det vil sige som en pligt som borger
til at følge med og som et decideret engagement i samfundsspørgsmål.
“ (...) det er vel en del af det at være borgere, at man ligesom, for at kunne ændre verden i en
retning, som man føler er rigtig på en måde. Nede i det helt små, så er man nødt til at vide, hvad
der sker, før man kan påvirke det” - Emil (se bilag 3.2.)

Man kan altså spore stort set alle Halkiers former for medborgerskaber blandt vores
informanters bevæggrunde for at følge med i nyheder. Mange af informanterne har ikke blot
en grund til at læse nyheder, men refererer til flere forskellige former for medborgerskaber.
Dog er der ingen af vores informanter, der oplever mangel på handlerum med det til følge, at
de har opgivet at læse nyheder, som Bente Halkier nævner som den sjette form for
medborgerskab. Der er altså ikke kun én bevæggrund til, hvorfor de unge i vores målgruppe
har et behov for at holde sig orienteret om, hvad der foregår i verden.

5.2.2. Fordele ved Facebook som nyhedsmedie
Facebook er, som vi har været inde på, den primære nyhedskanal for tre af vores informanter,
mens det sociale medie er på top 3 hos fire andre. Blot en enkelt af vores informanter har ikke
Facebook i sin top 3 over primære nyhedskanaler. Når informanterne forklarer, hvorfor de
bruger så meget tid på at læse nyheder på Facebook i dagligdagen, skyldes det for det første,
at det sociale medie har formået at etablere sig som en reel nyhedsplatform, hvis største
fordele er, at brugerne bliver præsenteret for et meget bredt spektrum af nyheder, der er
topaktuelle. Flere af informanterne bruger faktisk primært Facebook til at få nyheder, selvom
det sociale medie traditionelt set blev brugt til kommunikation mellem venner (se afsnit. 2.2.1
Nyhedsmedierne indtager Facebook)
“ (...) det er det, jeg bruger Facebook til [at læse nyheder]. (...) Det er mere for at få et overblik
over de forskellige nyhedsmedier, og hvad er det, der foregår nu og her. Og så er det da også
klart, at det er nyhederne, der fylder allermest. Selvfølgelig er det det, jeg klikker ind på og
bruger tid på” - Aida (se bilag 3.1.).
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På trods af at Facebook ikke selv producerer nogen former for journalistik, fremhæver flere af
informanterne det fordelagtige ved at kunne følge mange forskellige medier på en gang og
derved få forskellige typer af nyheder og nuancer på en given sag, hvilket netop gøres muligt
på Facebook. En Informant omtaler sin Facebookprofil som sin “egen personlige netavis”,
hvor der dukker alt muligt op:
“Jeg følger alle aviser - jeg mener både de borgerlige og Politiken og Information, og altså jeg
følger jo langt flere aviser, også end jeg ville kunne nå at have lyst til at holde mig orienteret i
ved selv at skulle opsøge deres internetaviser. Men så satser jeg bare på, at Facebooks fede
algoritme bare finder præcis det, jeg har lyst til at læse (griner) og gør hele det hårde arbejde for
mig, og så bruger jeg det til at nå ud i nogle nicher, altså at nå ud i nogle kroge. Altså jeg følger
jo også nogle obskure mærkelige ting nogle gange (...)” - Jon (se bilag 3.4.).

Flere af informanterne er desuden positivt stemte over for de nye semi-journalistiske aktører
på Facebook, som, de mener, med fordel kan anvendes til at få informationer direkte fra
kilderne - helt ufiltreret, hvilket vi vil komme nærmere ind på senere.

Ud over at fungere som den primære nyhedskanal for flere af informanterne, bruges
Facebook også som en overspringshandling eller “et hurtigt underholdningsfix” for flere, når
der er brug for en pause fra arbejdet eller andet, hvad enten det er en sjov kattevideo eller en
nyhed om, at der er blevet fanget en kæmpe laks i Jylland.
“Jeg tror hovedsageligt, når jeg går på Facebook, at det er for underholdningen. Hvor jeg kan
finde et eller andet hurtig grin, eller en artikel jeg lige kan læse på fem minutter, hvor jeg ikke
skal tænke for meget over det. Fordi jeg tit bruger det til en eller anden form for
overspringshandling (...). Det må jo gerne være et eller andet, man lige kan tænke over (...)” Mads (se bilag 3.6.).

Selvom de fleste af informanterne primært bruger Facebook til nyhedsbrug, gælder dette dog
ikke alle. En af informanterne ønsker faktisk at være fri for nyheder, når hun er på Facebook,
og bruger i stedet tiden på at skrive private beskeder med venner. I stedet ønsker hun at få
nyheder via online nyhedsplatforme, da hun mener, nyhedsfeedet på Facebook er en tidsrøver.
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“Jeg er ikke fan af det der med at sidde og scrolle på startsiden. Jeg tror, jeg prøver, ikke at
bruge så meget tid på Facebook, så jeg er meget målrettet, når jeg går på Facebook. (...) Jeg skal
lige få styr på, hvordan det går med planlægningen til nytår, eller hvordan det der frivillige
arrangement lige skal foregå i morgen (...). Jeg går ikke så tit ind for at surfe” - Tine (se bilag
3.9.).

Til gengæld er hun positivt stemt over for at få anbefalet nyheder fra venner eller over for at
kunne følge med i, hvilket nyhedsindhold der interesserer andre på Facebook. Dette aspekt
vægtes højt af flere af informanterne og er også noget, vi vil gå mere i dybden med senere i
dette afsnit.
“Det handler selvfølgelig lidt om, hvad mine venner lige "liker", og ellers så følger jeg sådan
noget som Zetland blandt andet, som slår nyheder op. Jeg ved ikke lige ellers, hvad jeg følger.
Jeg tror måske også, jeg følger Information (...), og så dét mine venner eller bekendte har liket,
slået op eller delt” - Mads (se bilag 3.6.).

5.2.3. At like eller undlade at like sider på Facebook
Som illustreret i figur 2 kan den unges til- og fravalg af nyhedsindhold foregå på mange
forskellige stadier. Et af disse stadier er, hvorvidt nyhedsbrugeren i første omgang
overhovedet liker et givent nyhedsmedie, en bestemt politiker eller en bestemt
interesseorganisation og dermed får nyheder fra denne afsender. Gennem vores interviews
med informanterne er det blevet klart for os, at de unge i undersøgelsen er meget bevidste om,
hvilke medier eller politikere de liker og dermed følger på Facebook og omvendt, hvad de
ikke er interesseret i at følge. I følgende afsnit vil vi komme ind på, hvad der kan ligge til
grund for denne beslutning ved i første omgang at redegøre for de unges tilvalg af sider og i
anden omgang deres fravalg af disse.
5.2.3.1. “Hvad mener den der sindssyge amerikanske højrefløj egentlig selv?”
I dette afsnit vil vi beskrive, hvad der kan ligge til grund for, at bestemte medier, politikere
eller sider får informanternes likes, og som dermed får mulighed for at nå ud til dem på daglig
basis. Flere af informanterne beskriver først og fremmest, at de gerne vil følge medier, som
poster noget, de interesserer sig for, og som er relevant for lige netop dem.
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“Hvis jeg skulle like en ny side, så er det fordi, at jeg føler, der er noget relevant stof, noget jeg
kan bruge, så det giver mening, at det er der [i hendes nyhedsfeed]. Så det tænker jeg rigtig
meget over, i stedet for bare at like ti forskellige sider” - Safia (se bilag 3.7.).

Informanterne uddyber også, hvad de mener med relevant stof. For flere ses relevant som
noget, der giver mening i forbindelse med det, de laver i hverdagen. For eksempel følger flere
informanter onlinemediet I Fucking Love Science, som poster artikler om videnskab, hvilke
er relevante, når man læser på universitetet. En informant uddyber:
“Det er fordi, at jeg selv synes, at det sindssygt spændende med naturvidenskabelige emner, og
fordi at de gør det ret nemt at sluge ret hurtigt, fordi de virkelig koger det ind til benet. Og så er
det selvfølgelig også studierelevant for mig, og noget som jeg måske kan bruge til arbejdet” Mads (se bilag 3.6.).

En anden informant følger mediet ArchDayly, som er relevant for lige netop ham i og med, at
han studerer arkitektur. Man kunne forestille sig, at informanterne bruger nyhederne til at
kunne tale med på arbejdet og på studiet, og at det måske forventes af dem, at de holder sig
orienteret på disse områder. Denne relevans, som fremhæves af flere, kan altså ses som en
måde at bruge nyheder til at udøve et medborgerskab som en måde at tage del i det sociale liv
og som en social forventning.

Relevansen er dog ikke det eneste afgørende. Flere fremhæver også vigtigheden i at kunne
stole på det medie, der har produceret nyhedsindholdet. Derfor går mange efter
nyhedsproducenter, som de kender, og som de har tillid til, som en af informanterne forklarer
i citatet nedenfor:
“Det er helt sikkert noget med, at man ved sgu aldrig helt, hvad man får inde på internettet, så
det er nok bedst at gå efter det, man kender, fordi så behøver man ikke at være så kildekritisk” Kaare (se bilag 3.5.).

Flere nævner i denne forbindelse, at de helst vil følge “seriøse” medier, som kommer i dybden
med tingene, og som de kan stå inde for.
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“Ja - som det også fremgår af den statistik, I har lavet, så bruger jeg mest Politiken og
Information og DR - også fordi det efter min opfattelse er noget lidt mere dybdeborende
journalistik end så mange andre nyhedsmedier, som eksempelvis Ekstra Bladet og Se og Hør
eller Den Korte Avis” - Aida (se bilag 3.1.).

Empirien tyder på, at det er vigtigt for informanterne, at deres kilder er gode, seriøse og
pålidelige, da disse ellers ville give et misvisende billede af, hvordan verden hænger sammen.
Undersøgelsens unge ser altså nyhedsbrug som en måde at udøve medborgerskab som et
grundlag for at forstå og fortolke, hvad der foregår i samfundet.

Nogle lægger desuden vægt på, at de Facebook-sider, som de følger, stemmer overens med
deres egne personlige holdninger. Dette er for eksempel tilfældet for følgende informant:
“Altså, hvis jeg kigger udelukkende på de ting, jeg følger, så synes jeg, det er virkelig rart, fordi
det er noget, jeg interesserer mig for, og så stemmer det måske også overens med den holdning,
jeg har. Så på en eller anden måde, er det meget rart, det her med at man får noget, der ligger
indenfor ens interessefelt, og som står ens holdning nær, hvis vi snakker politikere. Men på en
anden måde er det også lidt underligt det her med, at man kun får, det man ligesom selv beder
om” - Mads (se bilag 3.6.).

Dette bekræfter Eli Parisers bekymring for, at Facebook er med til at gøre folk ensporede i
deres nyhedseksponering. Det er dog ikke alle informanter, der kun udvælger
nyhedsindhold, der stemmer overens med deres egen overbevisning. Eksempelvis er en
informant meget bevidst om, hvilke vinkler han eksponeres for, og hvordan Facebooks
algoritme fungerer, hvilket fremgår af citatet nedenfor, hvor han forklarer, hvorfor han følger
rigtig mange forskellige medier på en gang.
“Altså dybest set så bunder det nok i, at jeg, dengang jeg var femten, så en eller anden video på
Facebook om, at man bliver fanget inde i sin Facebook-bobbel. Så tænkte jeg bare, ‘hell no - jeg
følger bare hele lortet’” - Jon (se bilag 3.4.).

Senere i interviewet kommer samme informant ind på, at mange af hans venner er borgerlige,
og at han gerne vil læse borgerlige medier for at vide, hvordan disse mennesker går rundt og
tænker. Han synes også godt om, at Facebook giver ham muligheden for, at komme i kontakt
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med nogle befolkningsgrupper, han normalt ikke ville være kommet i kontakt med - enten ved
at følge offentlige personer og politikere eller ved at følge de medier, som de her grupper af
mennesker læser.
“Hvad mener den der sindssyge amerikanske højrefløj, vi hører om egentlig selv om de her ting,
hvordan er det, de tænker (...), og hvad mener mærkelige franske venstreorienterede folk og
sådan noget?” - Jon (se bilag 3.4.).

Facebook opleves altså af nogle som et unikt redskab til at komme i kontakt med mange
forskellige segmenter på en gang og dermed til at få udvidet sin horisont, hvilket
modargumenterer Eli Parisers teori om, at Facebook er skyld i, at vi alle sammen havner i
lukkede filterbobler. Ovenstående informanters bevæggrunde for at følge Facebook-sider,
hvad enten disse bekræfter eller udfordrer deres verdensbillede, må siges at være en udøvelse
af medborgerskab som en måde, hvorpå de forsøger at forstå og fortolke, hvad der foregår i
samfundet.

Det særlige ved Facebook, til forskel fra mere traditionelle medier, er blandt andet, at alle ens
Facebook-kontakter har mulighed for at følge med i, hvilke nyhedsmedier, politikere og andre
sider man følger eller synes godt om. Dette lader til at afskrække nogle af informanterne fra at
like visse sider, hvilket vi vil komme ind på i næste afsnit. For andre betyder dette forhold
dog ikke specielt meget. Selvom nedenstående Informant er bevidst om, at andre kan følge
med i, hvad han liker, så prioriterer han at følge et bredt spektrum af politikere - også nogle
hvis politiske ståsted, han måske ikke er tilhænger af.
“Jeg prøver ligesom at følge dem alle sammen ikke? Det hænder nu en gang, at jeg tænker
sådan - ‘åh nej - hvad nu hvis nogen ser, at jeg følger Kristian Thulesen Dahl? Hvad vil de så
ikke tænke om mig?’ Men så tænker jeg - ‘fuck dem (griner) (...) det er jeg ligeglad med’”- Jon
(se bilag 3.4.).

Omvendt bruger nogle af informanterne også like-funktionen af forskellige sider som en
måde at gøre opmærksom på en bestemt sag eller aktør, som informanten Tine, der bruger det
at like en bestemt side som en form for reklame.
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“jeg vil gerne like Røde Kors eller Stop Madspild eller noget andet, jeg synes er vigtigt. Det kan
også være mine venners bands eller et eller andet - for at give reklame” - Tine (se bilag 3.9.).

5.2.3.2. “Hvad er det for nogle mennesker, der følger Trump?”
Ligesom informanterne tilvælger bestemte medier, som beskrevet i første del af analysen,
hvor traditionelle mediehuse som DR Nyheder og Politiken er mest repræsenteret i de unges
nyhedsfeed, så fravælges nogle medier, politikere og Facebook-sider også helt bevidst af
forskellige årsager.
“(...) Der er nogle medier, som jeg ikke vil støtte, fordi at jeg ved, at når man klikker på dem, så
giver man dem penge. Det kunne være, hvis der er noget fra Ekstra Bladet, BT, så 99 procent ud
af hundred gange trykker jeg ikke på den” - Emil (se bilag 3.2.).

Informanterne er altså meget kildekritiske i forhold til, hvad de ønsker at blive præsenteret for
på deres nyhedsfeed, og specielt Ekstra Bladet, BT og Den Korte Avis står for skud hos flere,
når snakken går på, hvad de ikke ønsker at læse.
“Nu følger jeg ikke Den Korte Avis, men der er mange venner, som liker det eller et eller andet,
så er jeg mindre tilbøjelig til at klikke på den, fordi jeg tænker, ‘det gider jeg sgu ikke læse', det
er ikke rigtig journalistik, eller ‘det er ikke en avis, som jeg synes er seriøs’. Altså, så jeg går
meget op i, at det er en seriøs nyhedskilde (...)” - Sarah (se bilag 3.8.).

Udover at informanterne nævner disse medier som useriøse, så nævner flere også, at de er
trætte af, at disse medier ofte clickbaiter eller vælger nogle drastiske vinkler på historierne.
Hvis der drages en parallel til Bente Halkier og hendes opfattelser af medborgerskaber
i relation til nyhedsforbrug, så lader det til, at informanterne ikke oplever, at disse “useriøse”
medier bidrager til at give dem en retvisende forståelse af verden, hvilket er Halkiers tredje
medborgerskab gennem nyhedsbrug. På denne baggrund træffes et valg om ikke at ville støtte
disse medier.

En anden faktor, der kan spille ind i valget om ikke at følge en bestemt side, er, hvorvidt
mediet, politikeren eller personen “spammer”, hvilket generelt ses som noget negativt blandt
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informanterne. For eksempel beskriver en af informanterne, hvordan han følger AGF til trods
for, at de er begyndt at spamme.
“Jeg er AGF-fan, og dem tror jeg sgu, jeg har fulgt, siden jeg kom på Facebook - og nu er de
begyndt virkelig at skyde videoer afsted og alt muligt andet - hvilket til tider godt kan blive lidt
irriterende, men jeg bliver alligevel lige ved med at følge dem til trods” - Mads (se bilag 3.6.).

Det er ikke kun medier, politikere og andre offentlige personer, som informanterne fravælger
på Facebook. Det kan også være Facebook-venner. Eksempelvis hvis disse venner spammer,
eller hvis det, de poster, er uinteressant.
“Folk ligger jo ikke så meget op længere, og dem som der gør, det kan være familie eller gamle
venner, hvis jeg ikke synes, at det, de lægger op er interessant, så er jeg egentlig rimelig
hardcore til bare at gå ind og stoppe med at følge dem. (...) Så stopper [klikker] jeg simpelthen
bare ‘stop med at følge’. Så det er faktisk en rimelig bevidst tilgang om, at der er meget af det,
som folk lægger op, som jeg egentlig ikke rigtig gider at følge” - Emil (se bilag 3.2.).

Ovenstående citat er et godt eksempel på, hvordan de elektroniske medier har blandet folks
publikummer sammen i en såkaldt middleregion og dermed kompliceret deres optræden
overfor omverdenen, som beskrevet af Joshua Meyrowitz. Med lister på mere end 500
Facebook-kontakter, hvor familiemedlemmer, venner, kolleger og svigerfamilie-medlemmer
blandes sammen i et stort publikum, bliver det kun sværere for den enkelte Facebook-bruger
at finde indhold, som alle vedkommendes kontakter vil finde relevant eller interessant.

Empirien peger desuden på, at informanterne er meget bevidste om, at andre kan følge med i,
hvilke medier og politikere de liker på Facebook, hvilket blandt andet uddybes i nedenstående
citat:
“Ja, for man er jo selv bevidst om, hvor meget der popper op på ens væg, når andre liker ting.
Det holdes jo ikke til en selv. Hvis man liker et eller andet opslag eller en side, så er det jo alle
ens venner, der får lov at følge med i det, hvis man liker et nyhedsmedie eller en kunstner. Så
jeg tænker da ret meget over det. Hvordan mit billede fremstår på en eller anden måde (...)” Mads (se bilag 3.6.)
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Goffman bruger teaterstykket som metafor til at vise, hvordan vi forsøger at opretholde et
selvbillede over for andre via forskellige hjælpemidler. Informanternes forskellige Facebookkontakter bliver her publikum, og fravælgelsen af eksempelvis tabloide medier som den korte
avis og Ekstra Bladet som nævnt ovenfor kan ses som en måde at kontrollere det indtryk, der
gives til publikum eller følgerne på Facebook for ikke at blive sat i en bestemt boks.
På samme måde som bestemte medier bliver valgt fra, bliver politikere på samme
måde fravalgt, fordi informanterne ikke vil identificeres med deres politik. Dette bekræftes af
en anden informant, som er meget bevidst om, hvem hun følger og liker.
“ (...) jeg har det egentlig sådan. jeg gad godt følge Trump på en eller anden måde, men jeg
gider ikke at have, at der skal stå, at jeg følger Trump. (...) Hvis jeg ser, at tre af mine venner
(...) følger Martin Henriksen, så kan jeg godt tænke sådan - ‘Hvorfor fanden gør de det? Hvad er
det for nogle mennesker?’” - Sarah (se bilag 3.7.).

Ifølge Goffman forsøger mennesker at fremstå bedst muligt overfor deres publikum, når de er
på deres frontstage ved at gøre brug af forskellige idealiserings-virkemidler, og denne
idealiserede adfærd vil som regel afspejle samfundets officielle værdier i højere grad end
vedkommendes normale adfærd. Når informanterne liker forskellige sider på Facebook er de
på deres frontstage, da disse handlinger er til offentligt skue for samtlige af deres Facebookkontakter. Taget i betragtning af, at kun 2,3 procent af danskerne har tilkendegivet, at de ville
stemme på Trump, hvis de havde haft mulighed for det, (Jyllands-Posten, den 31. august,
2016), giver det altså mening, at informanten ovenfor ikke kan få sig selv til at følge Trump
på Facebook, selvom hun egentlig godt gad vide, hvad han publicerer.

Det er altså ikke kun de forskellige siders seriøsitet, relevans, værdisæt og pålidelighed, ting
der allesammen kan ledes tilbage til Bente Halkiers forskellige former for medborgerskaber,
der er afgørende for, om informanterne liker dem. Det har tydeligvis også en stor betydning
for flere af informanterne, at andre kan følge med i, hvem og hvad de liker og dermed,
hvordan de fremstår over for omverdenen. Som Tine hypotetisk forklarer nedenfor, ville hun
ikke like Pia Kjærsgaard, selvom hun stemte på hende.
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“Altså det ville jeg aldrig gøre [like Pia Kjærsgaard] - men det er jo (griner) af flere grunde
ikke? Altså sådan det er også fordi, hvis jeg nu stemte på hende, så tror jeg også jeg ville vide, at
man - så kommer der nogle fordomme med på - så jeg tror ikke jeg ville like hende, selvom jeg
stemte på hende. (...) Med nogle ting synes jeg, det er ok at blive sat i boks med, og nogle ting
har jeg ikke lyst til at blive sat i boks med” - Tine (se bilag 3.9.).

5.2.4. At gå direkte til kilderne
Som vi har været inde på tidligere, stammer lidt under en tredjedel af vores informanters
indhold (29,4 procent) fra andre aktører end de traditionelle journalistiske medier. Det kan
være offentlige personer, politikere og privatpersoner, der har skrevet en Facebook-opdatering
eller delt en selvproduceret video. Indholdet kan også stamme fra virksomheder og
interesseorganisationer, og dette utraditionelle indhold kommer let til at flyde sammen med
alt det andet nyhedsindhold, der florerer på Facebook. Som vi tidligere har været inde på,
definerede teenagere i en amerikansk undersøgelse således alt fra informationer om aktuelle
begivenheder til en vens Facebook-opdatering om sit personlige parforhold som
nyhedsindhold (se afsnittet 2.4 I dag kan alle være journalister). Vores undersøgelse viser dog
et noget anderledes billede. For selvom semi-journalistikken fylder meget i de forskellige
nyhedsfeed, så skelner informanterne tydeligt mellem denne type nyhedsindhold og
traditionelt journalistisk indhold.
Flere ser klare fordele ved semi-journalistikken, som blandt andet kan bruges som
gode argumenter i en værdipolitisk diskussion, og som kan fungere som kilder til nyttig
information, hvis en politiker eller interesseorganisation eksempelvis linker til spændende
undersøgelser eller forskningsartikler, som informanterne ikke nødvendigvis selv var snublet
over.
“Jeg synes egentlig, at jeg er meget godt klar over, at det er interesseorganisationer. Men altså,
jeg tager det ikke som journalistik. Jeg læser det stadig, og jeg synes stadig, det er interessant.
Jeg bruger det jo, hvis jeg skal argumentere for et eller andet værdipolitisk. (...) Der er jo noget
fakta i det, med de tal de bruger, og de undersøgelser de bruger” - Sarah (se bilag 3.8.).

Flere fremhæver også det positive ved at kunne gå “direkte til kilderne” og komme “bag om
medierne” ved for eksempel at følge politikere direkte på Facebook. Således mener flere, at

!83

styrken i de semi-journalistiske opslag netop er, at eksempelvis politikere får mere direkte
taletid her, end hvis de skal igennem de traditionelle nyhedsmedier.
“Det er jo i hvert fald noget, jeg ikke synes, man får (...) fra Tv2 og DR1. Der [på Facebook] får
de [politikerne] lagt deres egen vinkel på, og det er jo det, jeg gerne vil høre (...)” - Joachim (se
bilag 3.3.).

Empirien viser desuden, at de unge mener, at dét at følge politikere direkte på Facebook giver
et bedre indblik i, hvad de forskellige politikere rent faktisk står for, end hvis de blot ser en
debat med dem under valgkampen.
Tidligere undersøgelser har da også vist, at unge efterspørger “views” fremfor “news”,
dvs. at de yngre brugere har en forkærlighed for formater, hvor holdninger fra forskellige
fløje ufiltreret bliver givet til kende, da disse personlige og subjektive opdateringer kan
hjælpe dem til, at danne deres eget standpunkt (se afsnittet 2.3.2. De unge vil have nyheder
om samfundet, holdninger og underholdning). Interaktion med semi-journalistikken kan altså
ses som en måde at udøve Bente Halkiers tredje form for medborgerskab, hvor den enkelte
borger sørger for at skabe et grundlag for at kunne forstå og fortolke, hvad der foregår i
samfundet. Det er dog ikke alle informanterne, der mener, at semi-journalistikken er med til at
forbedre deres forståelse af verden omkring dem.

Selvom informanterne overordnet set interagerer lige så meget med semi-journalistikken som
med den traditionelle journalistik, er det ikke alle, der er lige positive over for denne nye type
indhold. Flere fremhæver for eksempel det problematiske ved, at ingen har stillet
spørgsmålstegn ved semi-journalistikken, inden den bliver publiceret.
“Altså en journalists arbejde er jo at stille de kritiske spørgsmål. Og hvis der er politikere, der
kommer med udtalelser om det ene eller andet, så bliver vedkommende ikke holdt til ansvar for
det, der bliver sagt (...). For de kan jo skrive, at 20 procent af dem, der har gjort det - eller hvad
ved jeg det. Men hvor er statistikkerne, der siger det? (...) Det bliver ofte i stedet sådan noget
patos-præget ikke? Man skal derfor tænke sig om, når man læser det.” - Aida (se bilag 3.1.).

Andre fremhæver det problematiske i, at semi-journalistiske aktører som regel har en meget
tydelig mission med det, de skriver, hvilket gør, at informationen ikke er objektiv.
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“Dansk Flygtningehjælp har jo en mission med det, de skriver. De er der jo helt klart for at
dokumentere, hvor forfærdeligt det er [i Syrien] (...) og prøve på at få flere støtter (...) og håbe
på, at man interesserer sig for det og synes, det er vigtigt. Og sådan nogle ting, hvor jeg tænker,
at Information vil være mere - ja, objektive” - Tine (se bilag 3.9.).

Vores empiri peger på ingen måde på, at traditionel journalistik og semi-journalistik bliver
opfattet som det samme på trods af, at det publiceres i en stor pærevælling på et socialt medie
som Facebook. Vores målgruppe er derimod meget bevidst om de forskellige typer af
informationskilder og forholder sig kildekritisk til semi-journalistikken, der ikke altid har
været bearbejdet af en journalist, og som sjældent kan siges at være objektiv. En udtaler
endda, at hun til hver en tid ville være bedre tjent med at læse traditionel journalistik fremfor
semi-journalistik. Det forhindrer dog ikke informanterne i at værdsætte nogle af de fordele,
der kan være forbundet med at gå uden om medierne og høre historierne direkte fra kildernes
egen mund i form af “views”. Holdninger de unge kan bruges i en værdipolitisk diskussion
eller til at danne deres egen holdning. Brugen af semi-journalistisk nyhedsindhold kan altså
for nogle af informanternes vedkommende ses som en måde at udøve Bente Halkiers
medborgerskab på som en måde at forstå verden på. For andre lever det semi-journalistiske
nyhedsindhold dog ikke op til kravene for oplysende indhold, da det ikke ses som værende
objektivt. Vores empiri peger ikke på, at semi-journalistikken udgør en reel trussel mod den
traditionelle journalistik, selvom denne type information samlet set udgør cirka en tredjedel af
målgruppens nyhedsindhold. Den bør nærmere opfattes som en kategori for sig selv og som et
supplement til de etablerede mediers publikationer.

5.2.5. Til- og fravalg af interaktion med opslag
De unges til- og fravalg af nyhedsindhold foregår dels, når de liker eller undlader at like
forskellige nyhedssider, offentlige personer eller virksomheder, som herved får mulighed for
at publicere indhold direkte i de unges nyhedsfeed. Men hvad sker der med alle de
nyhedsopdateringer, som de unge møder, når de åbner deres Facebook-profil? Også på dette
stadie foregår der mange til- og fravalg, som vi vil komme nærmere ind på i følgende afsnit.
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5.2.5.1. Hvad afgør om et opslag får et klik eller et ekstra blik?
Som vi beskriver i afsnittet 5.1.2. De unge “scrollere” i første del af analysen, så fravælger de
unge informanter langt det meste indhold, de bliver præsenteret for på Facebook ved at
scrolle forbi det. Men hvad er det så, der fanger informanternes interesse, når de vælger at
stoppe op og interagere med en smule af den store mængde information, de bliver præsenteret
for i deres nyhedsfeed?
Informanterne nævner i denne forbindelse fem overordnede elementer. Ud over at
nogle medier i sig selv besidder en troværdighed, som beskrevet i forrige afsnit, kan bestemte
politikere og venner for det første vække informanternes interesse. Som nævnt i første del af
analysen interagerer informanterne i gennemsnit med 36 procent af de opslag, som medierne
deler med dem, mens de interagerer med 59 procent af de nyhedsopslag, som deres venner
har delt eller liket. Det er der flere grunde til, hvis man spørger dem selv.
Det virker til at interesse informanterne, hvad der optager deres venner, familie eller
bekendte. Flere er derfor tiltrukket af opslag delt af mennesker i deres nære omgangskreds,
som de måske at diskutere nyhedsindholdet med i den virkelige verden.
“Ja, altså, jeg tror mere, at det er hvis det er nogle af mine nære venner eller familie, som liker
eller kommenterer noget, så er det nok lidt mere interessant, tror jeg” - Safia (se bilag 3.7.).

Andre fremhæver også det belejlige i, at der er nogen, der vil påtage sig opgaven i at få
sorteret i det store hav af information, som bliver produceret hver dag.
“Normalt når man går ind på DR's hjemmeside, så opdaterer den hvert femte minut, og det er
fuldstændig uoverskueligt, hvad man skal sidde og læse af det. Så hvis der er nogle, der har lagt
et eller andet op og sagt, ‘okay læs den her’ (...), så er jeg mere tilbøjelig til at klikke på den,
fordi de ligesom har filtreret igennem hele nyhedsstrømmen og sagt, den her er der noget kød
på” - Mads (se bilag 3.6.).

Når informanternes Facebook-kontakter står for at anbefale, hvad der er værd at læse, får de
rollen som gatekeepere. Igennem vores interview med informanterne blev det tydeligt, at det
ikke nødvendigvis var meget tætte venners delinger, der blev klikket på eller interageret med
på anden vis. Det var i lige så høj grad gamle kammerater fra folkeskolen, gamle kollegaer
eller andre perifere bekendtskaber. Dette peger på, at der på Facebook er rig mulighed for at
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blive præsenteret for indhold, som ikke nødvendigvis stammer fra personer, som man normalt
interagerer meget med og ofte vil dele politisk overbevisning og interesseområder med. At de
nyheder, ens venner deler, netop kan være med til at udvide ens horisont, var da også noget,
der blev fremhævet blandt informanterne.
“Ej, der er nogle ting, jeg selv ville have klikket på (...) Men der er også nogle ting, som jeg
aldrig ville have faldet over, hvis ikke det var på grund af dem [Facebook-kontakter]. Og så
især inden for det man vil kalde rigtige nyheder som sådan DR, hvad der sker omkring i
verden” - Mads (se bilag 3.6.).

Når det er sagt, var det på ingen måde, fordi det var lige meget, hvem der havde delt
indholdet, når informanterne skulle afgøre, om et Facebook-opslag fortjente deres
opmærksomhed. Tværtimod. Et kendetegn ved de personer, hvis delinger informanterne
havde lyst til at interagere med, var, at disse personer var “seje” eller havde en særlig
egenskab, der kvalificerede det indhold, de delte. Det kunne være en lærer, der delte en
uddannelsesartikel, en veninde, der var meget engageret i socialpolitik, der delte en artikel om
hjemløse eller en offentlig person eller journalist, der forventes at være opdateret og
kvalificeret til at forholde sig til samfundsspørgsmål, der delte indhold.
“Altså det der, det der lille bånd ‘ven synes godt om’, ‘ven deler’, eller ‘ven har kommenteret’,
det kommer jo før, man ligesom ser det, og det gør helt sikkert, at jeg sådan ægges - i hvert fald
hvis det er nogen, jeg sådan synes er cool (griner).” - Jon (se bilag 3.4.).

Set i lyset af Eli Parisers bekymring for, at Facebook er med til at lukke de unge inde i
såkaldte filterbobler, peger vores empiri på, at de mange vennedelinger i stedet er med til at
udvide de unges horisont. Empirien bekræfter nemlig tidligere studier, der har påvist at
venskaber på sociale netværkssider ikke skal forveksles med rigtige venskaber, da
kontakterne ofte er baseret på løse offline-forbindelser, hvor de involverede personer ikke
behøver at have meget mere end en fælles arbejdsplads tilfælles (se afsnittet 2.2.1.
Nyhedsmedierne indtager Facebook). Selvom forbindelserne blot er “løse”, får informanterne
i indeværende undersøgelse stadig opdateringer fra disse perifere personer, som man må
antage kan have andre holdninger, interesser og kompetencer end den pågældende informant.
Som nævnt ovenfor interagerer informanterne også med perifere kontakters delinger, blandt
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andet hvis kontakterne har en særlig kompetence i forhold til det delte indhold. Facebooks
ekstra funktioner, der muliggør hurtige delinger, i kraft af dets natur som socialt medie, når
man sammenligner det med mere traditionelle nyhedsplatforme, må altså siges at være med til
at udvide de unges horisont.
Endnu en faktor, der afgør om et opslag får et klik, er, hvorvidt det indgår i et af
informanternes interessefællesskaber. Informanterne indgår alle i nogle interessefællesskaber,
som de deler med forskellige dele af deres omgangskreds. Et bestemt område kan altså lokke
de unge, hvad enten det handler om sport, musik, mordsager eller et bestemt område som et
lokalsamfund. En informant forklarer således, hvordan hende og hendes mor læser de samme
medier for at kunne tale om mordsager. Et emne der optager dem begge.
“(...) især mordsager. Altså sådan enkelte sager. Peter Lundin. Hvorfor gjorde han det? Eller
ham der der brændte sine to døtre inde i en bil i Tyskland. Hvorfor gjorde han det? Jeg synes
Information og Kristeligt Dagblad er rigtig gode til sådan at gå i dybden med og prøve at få svar
på og sådan noget” - Sarah (se bilag 3.8.).

Endnu et eksempel ses, når en af informanterne ofte stopper op ved opslag delt af
JydskeVestkysten eller Lokalavisen Esbjerg. Hendes familie bor nemlig i Esbjerg, hvor hun
også selv oprindeligt kommer fra, og disse nyheder taler hun ofte med sin familie om. At
informanten vælger at klikke på, stoppe op ved eller registrere et opslag, kan også skyldes, at
opslaget er en del af et geografisk fællesskab. Den pågældende informant interagerer således
væsentlig mere med lokalstof end med med både indlands- og udlandsstof.
I denne forbindelse kan drages en parallel til Bente Halkiers fjerde dimension af
medborgerskab i relation til nyhedsforbrug, hvor informantens nyhedsforbrug forstås som en
social forventning og som en del af det sociale liv: at kunne tale med venner og kolleger.
Interessefællesskaberne kan både kredse om et emne, et medie eller en politiker - flere
nævner også bestemte journalister, som de holder særligt af at følge.
“Så er der Mads Brøgger, som altid lægger noget op. Der er to af mine venner specielt, hvor vi
altid synes, det er sjovt at høre, hvad Mads Brøgger har at sige” - Emil (se bilag 3.2.).

En anden informant deltager på journalisten Søren K. Villemoes Facebook-profil, som
fungerer som en arena for debat:
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“Jeg følger jo ham der Søren K. Villemoes, fordi at jeg - altså han slår virkelig meget op og
typisk ret grineren slash interessant. (...) Hans Facebookprofil er jo simpelthen en arena på
Facebook. Det er et sted folk mødes og diskuterer med hinanden (...)” - Jon (se bilag 3.4.).

En motivation for at interagere med et opslag kan altså være, at det indgår i et
interessefællesskab, informanten er en del af.
For det tredje kan en motivation for at klikke på opslaget være, at det indgår i en
aktuel samfundsdebat, som informanten ønsker at være informeret om. Her bliver styrken ved
de ofte mere debat prægede semi-journalistiske opslag fremhævet af flere informanter, hvilket
vi også har været inde på i afsnittet ovenfor. En informant bruger eksempelvis argumenter fra
politikere, som han følger på Facebook, til at diskuterer med sine medstuderende, som ikke
deler hans politiske ståsted.
“(...) der [er jeg] jo nok er lidt venstreorienteret i forhold til, hvad jeg lader komme igennem (...)
jeg går på et meget sammensat hold i forhold til det politiske spektrum, men uden at vi bliver
rygende uenige om det, så det er bare sjovt at snakke om. Der er i hvert fald nogle, der synes, at
de her tre, Pia Olsen Dyhr, Sofie Carsten Nielsen og Ida Auken (...) er nogle, som de ikke synes,
er til at holde ud at høre på, og så er det altid lidt sjovt [at tage] deres [politikernes] holdning
med, og så kunne sige: ‘Ja men prøv at se det her’” - Joachim (se bilag 3.3.).

Flere af informanterne forklarer desuden at have klikket på nyhederne om Gunnars exit fra
Den store bagedyst, fordi det var dagens aktuelle debat. Nyheder bruges altså også af flere til
at udøve den form for medborgerskab, som Bente Halkier beskriver som et decideret
engagement i samfundsspørgsmål. I ovenstående tilfælde anvendes debatstof af informanten
som en del af drivkraften til at indgå i politiske diskussioner med studiekammeraterne.
For det femte bekræfter empirien i indeværende speciale, at unge vil have
underholdning i deres nyhedsfeed på Facebook, og det bekræfter dermed tidligere
undersøgelser på området (se afsnittet 2.3.2 Unge vil have nyheder om samfundet, holdninger
og underholdning). Informanterne i indeværende undersøgelse ser overordnet de
underholdende indslag som små tiltrængte overspringshandlinger i løbet af dagen.
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5.2.5.2. Når opslag frasorteres
Som beskrevet i afsnittet 4.2.4. Hvad for nogle mennesker følger Trump?, så skyldes de unges
fravalg af Facebook-sider ofte, at informanterne ikke finder bestemte medier, politikere eller
organisationer seriøse, pålidelige eller relevante eller ikke ønsker at blive sat i bås med disse.
Dette kan resultere i, at de ikke liker dem. Fravalgene kan dog også foregå på opslagsniveau,
hvilket vi vil komme ind på i dette afsnit under fem forskellige punkter.
Selvom Facebook er blandt informanternes foretrukne nyhedsmedier, er det ikke deres
eneste kilde til information. Netop derfor fravælges mange nyhedsopslag på det sociale
medie, fordi informanterne allerede er bekendt med de pågældende nyheder fra andre
nyhedsplatforme som tv, online nyhedssider eller printaviser. Denne dimension er vigtig at
have for øje, når man diskuterer, hvorvidt Facebook er med til at afskærme nyhedsbrugere fra
bestemte typer information. Selvom visse af vores informanter eksempelvis ønsker indhold,
der bekræfter dem i deres egne holdninger, vil selv disse også blive eksponeret for
informationer andre steder.
“Jeg tror, at det hænger sammen med, at så har jeg set det andre steder, eller hvis jeg har været
på Facebook tidligere på dagen. Så derfor har jeg bare lige ville scrolle ned til det, jeg ikke
havde set” - Aida (se bilag 3.1.).

En anden forklaring på de mange opslag, som informanterne scrollede forbi, var, at de
simpelthen var mættet inden for bestemte områder, som nedenstående informant kommer ind
på:
“Men man kan jo også blive mæt af nogle ting altså. Flygtninge og klimakriser er jo gode
eksempler på, at det jo bliver ved med at være der, men folk bliver også trætte af det
nyhedsfeed, fordi det er det samme.” - Tine (se bilag 3.9.).

Som vi selv har erfaret i vores kvantitative studie i indeværende projekt, så er Facebook en
utrolig stor samling af nyhedsmedier, hvor informanterne bliver præsenteret for mange
forskellige af dem dagligt. Det er dog ikke ensbetydende med, at informanterne bliver
præsenteret for ligeså mange forskellige nyheder, ofte er det nemlig de samme begivenheder,
der går igen i den store konkurrence medierne imellem - blot dækket på forskellige måder og
med forskellige vinkler - og dette er en tredje årsag til, at mange nyheder fravælges.
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For det fjerde kan man i forlængelse af ovenstående sige, at mange af de unge som
nyhedsbrugere på Facebook skyder med spredehagl, fordi de følger så mange forskellige
nyhedsmedier på en gang. I et sådant scenarie er det simpelthen, af praktiske årsager,
nødvendigt, at informanterne agerer gatekeepere og i sidste ende selv tager stilling til, hvad
der passerer og ultimativt bliver udvalgt i det store hav af information.
En femte årsag til at scrolle forbi opslag kan være, at Facebook-opslaget i nogle
tilfælde i sig selv er tilstrækkelig information, og at informanten dermed ikke føler et behov
for at klikke sig videre ind på artiklen og det pågældende medie. Det kan eksempelvis være,
når rubrikken og underrubrikken er tilstrækkelig, eller når selve Facebook-opslaget er
indholdet, som når en politiker laver en Facebook-opdatering.
En sjette årsag kan være, at informanten simpelthen har mistet interessen for det
medie eller den side, de tidligere har liket. Et par af informanterne beklagede, at nogle medier
dukkede op i deres nyhedsfeed, som de derfor ville unlike, fordi de ikke længere fandt dem
interessante.

5.2.6. At like, dele og kommentere opslag
Ud over at informanterne kan til- og fravælge opslag ved at klikke på, stoppe op ved eller
registrere opslag - eller omvendt scrolle forbi dem, kan de på opslagsniveau også tilvælge
indhold ved at interagere synligt med det. Det særlige ved denne form for interaktion er, at
indholdet spredes til andre, fordi personens kontakter kan følge med i informantens
handlinger. I følgende afsnit vil vi komme ind på, hvad der kan ligge til grund for, at en ung
vælger at like, kommentere eller dele opslag, ligesom vi vil fremlægge de unges argumenter
for omvendt at forholde sig passive på Facebook.

5.2.6.1. Like som den nye deling
Mange medier herhjemme har de seneste år jagtet kliks eller sidehenvisninger, som de kan
sælge annoncer på baggrund af. Her går den seneste trend på delinger, som det amerikanske
medie Buzzfeed satser benhårdt på, hvor formålet er at trække læsere til (Berlingske, 25.
marts, 2015). Det tyder nemlig på, at det er en god ide at få de unge til at dele, kommentere
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eller blot at like indhold, hvis man ønsker at få det spredt, da det, som nævnt tidligere, netop
er dette indhold, de unge interagerer mest med.
Til mediernes fortrydelse viser vores undersøgelse dog, at de unge kun i meget
begrænset omfang interagerer synligt med nyhedsindholdet i deres nyhedsfeed. Ingen af
informanterne delte således indhold på deres egen eller andres tidslinje i løbet af de to dage,
vi observerede dem. I stedet likede næsten alle informanter opslag, og dette skal ifølge
informanterne også ses som en deling:
“(...) jeg føler, at det er sådan en mini-deling at like noget. (...) Altså hvis det er noget, jeg føler
er relevant, så går jeg nok også ud fra, at det er noget, andre også vil føle er relevant (...)” - Emil
(se bilag 3.2.).

I citatet fortæller informanten, at det at like et opslag på Facebook, er en form for deling. Det
skyldes, at når man liker opslag, så fremhæves opslagene overfor andre. Derfor bliver likefunktionen også en måde at gøre opmærksom på sager, hvilket flere af informanterne nævner.

“Jeg synes, at det krævede opmærksomhed igen. Så det fik et like” - Joachim (se bilag 3.3.).

Eller en form for statement:
“(...) hvis jeg liker Alternativet, så er det jo også på en eller anden måde et statement” - Tine (se
bilag 3.9.).

Ovenstående statement er for informanten en måde at synliggøre hendes engagement i
samfundsspørgsmål og i sidste ende hendes engagement som medborger - Bente Halkiers
anden dimension af medborgerskab. Desuden kan disse likes ses som informanternes forsøg
på at opretholde eget selvbillede overfor andre i Goffmans terminologi.

5.2.7.2. Facebook som passivt medie
Selvom likes er en måde at skabe opmærksomhed på forskellige sager eller politiske
holdninger, og selvom der dermed ikke skal meget til for at engagere sig som medborger på
Facebook, var informanternes deltagelse alligevel meget begrænset. I de to dage vi
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observerede de unge, var det samlet set meget begrænset, hvor meget informanterne synligt
interagerede med indhold. Nogle informanter hverken likede, delte eller kommenterede på
opslag i løbet af de to dage, vi observerede dem på Facebook. Og ud af de 1585 opslag vi
kodede, blev blot et enkelt kommenteret. Denne passivitet er der flere forklaringer på.
Flere af informanterne i vores undersøgelse fortalte, at de undgik at kommentere på
opslag på Facebook, da der sjældent kom en konstruktiv debat ud af det. En nævner, at folk
ofte deltager i kommentarsporet uden at have læst rubrikken, hvor en anden simpelthen
udtaler, at det er en håbløs måde at debattere på, og at hendes kommentarer kan være
ligegyldige, da folk alligevel aldrig bliver enige.
“Jeg tror, hvis det er en artikel om (...) et eller andet til debat, hvor folk argumenterer for det ene
og det andet og også skælder hinanden ud, så tænker jeg, at så giver det ikke mening at gøre
noget. For alle har en mening, og der er aldrig nogen, der er enige, så hvorfor prøve at oplyse
dem om noget, de alligevel ikke gider at... (...) jeg har i hvert fald lagt mærke til, at det
kommentarspor, der kan være, det kan være ret heftigt” - Safia (se bilag 3.7.).

I denne nyhedsbrug kan man spore Bente Halkiers sidste form for medborgerskab som en
mangel på handlerum. Informanten ovenfor argumenterer nemlig for, at hendes adfærd
hverken kan gøre fra eller til i debatten, hvilket forklarer hendes passivitet i denne
sammenhæng.

Når vi spurgte de unge, hvorfor de ikke synligt interagerer mere på Facebook, kom flere af
dem desuden ind på, at de ikke længere mener, at Facebook er det rigtige forum at ytre sig i.
Det skyldes flere ting.
“Man kan ikke være så personlig længere, fordi der er så mange forskellige sider, man kan synes
godt om og en masse forskellige mennesker, som kommenterer, som man ikke kender. (...) Det
virker ikke som det rigtige forum (...). Det er ligesom om, at det var noget man gjorde mere
tidligere på Facebook, det her med at skrive noget” - Safia (se bilag 3.7.).

Facebook har ifølge informanterne ændret sig fra at være en slags personlig blog til i dag i
langt højere grad at være et stort nyhedsmedie, og derfor er Facebook ikke længere det rigtige
forum at ytre sig i - med mindre man har noget vigtigt at sige.
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“(...) Så for eksempel i dag har Mellemfolkelig Sammenvirke en demonstration, og så deler folk
det, ‘hey, det er tid til, at vi gør noget, kom!’. Altså, det er jo sådan noget, som folk deler. Folk
skriver ikke særlig meget længere: ‘Hey, det er godt vejr i dag’, eller et eller andet” - Emil (se
bilag 3.2.).

Ifølge Emil er Facebook i dag i højere grad et sted, hvor man udover at få nyheder og
underholdning, får opdateringer om diverse begivenheder. Eksempelvis en demonstration
med Mellemfolkelig Sammenvirke. At det man har at sige skal være relevant bekræftes af en
informant.
“(...) det er som om, at Facebook (...) er gået fra at være en meget demokratisk ting, hvor alle
deler lidt (...), så er der (...) nogle store skikkelser eller nogle meningsdannere, som ligesom
dukker op på tværs af emner nogle gange, som ligesom er dem, som slår meget op, og hvor der
er typisk ret høj kvalitet omkring det, de har udvalgt (...) - Jon (se bilag 3.4.).

Som informanten ovenfor indikerer, så skal man i dag have en vis status for at føre sig frem
på Facebook:
“(...) dem, man sammenlignes med, er ligesom allerede etablerede skikkelser i manges feed,
går jeg ud fra. Så sådan, man skal til at springe rigtig højt i første spring (...) - Jon (se bilag
3.4.).

Ovenstående citater tyder på, at Facebook har udviklet sig til at være et forum, hvor det oftest
er etablerede mediepersoner, der ytrer sig, og hvor det indhold, der bliver delt, som regel er af
ret høj kvalitet eller som minimum har en relevans for mange. Informanterne fremhæver også,
at det ikke altid har været sådan.
Dette skyldes måske, at Facebookbrugere for nogle år siden havde færre kontakter på
grund af det sociale medies kortere levetid, og at det indhold, der blev delt, altså ikke var helt
så offentligt som i dag. Informanterne antyder, at kulturen har ændret sig fra at være uformel,
demokratisk og rummelig til at være mere elitær og professionel. Dette kunne skyldes
mediernes og politikernes indtog på Facebook.
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Et andet argument, som går igen blandt informanterne, når de forklarer, hvorfor de ikke liker
(deler) mere indhold på Facebook, end de gør, er, at de på det sociale medie ikke har
mulighed for at forklare sig ansigt til ansigt, når de ytrer sig, og at modtagerne derfor kan
danne sig en mening om dem som personer, uden at de har haft mulighed for at forsvare sig
eller nuancere billedet, hvilket normalt ville have være tilfældet i en offline kontekst. Det
betyder, at man på Facebook let kan blive misforstået.
“(...) Og så er det folk, jeg ikke har snakket med i fem år, som lige pludselig ser, at jeg citerer
Johanne Schmidt Nielsen, så tænker de deres, og det skal de jo også have lov til - men så tror
jeg bare - jeg vil hellere snakke med dem i virkeligheden (...)” - Tine (se bilag 3.9.).

Joshua Meyrowitz bruger en metafor fra arkitekturen til at beskrive, hvad de elektroniske
medier har gjort ved vores sociale liv. Han sammenligner de elektroniske mediers fremkomst
med, at alle vægge mellem kontorer, værelser og huse i vores samfund er blevet revet ned, så
man pludselig agerer overfor rigtig mange sociale grupper, som før var adskilt til forskellige
situationer, på en gang, når man agerer på elektroniske medier. Meyrowitz’ teori er, at denne
sammensmeltning af sociale situationer medfører, at individer uundgåeligt vil komme til at
afsløre noget af deres backstage-adfærd. For det, der er frontstage-adfærd i nogle sociale
situationer, er backstage-adfærd i andre, og når ens forskellige publikummer blandes sammen,
kan det pludselig være svært at vide, hvilken optræden, der overhovedet er passende.
Vores empiri peger dog på, at mange vælger at forholde sig passive på Facebook i
stedet for at risikere at fremvise deres backstage-adfærd. Dette er også tilfældet i ovenstående
citat, hvor informanten er i tvivl om, hvordan en gruppe mennesker, hun ikke har set i lang
tid, ville reagere på at få informationen om, at hun stemmer Enhedslisten. Denne information
lader til at være backstage-information for informanten i hendes optræden overfor disse
gamle bekendtskaber.
På Facebook er man ikke nødsaget til at agere, hvilket man er, når man eksempelvis
optræder på tv, der var det medie Meyrowitz havde fokus på, da han skrev No Sense of Place.
Endnu en mulig forklaring på vores informanters passivitet på Facebook kunne altså være, at
deres publikum er blevet for stort på det elektroniske medie, for uoverskueligt og for svært at
målrette deres optræden til.
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Man kan sige, at hvor vores empiri gennem ovenstående analyse har peget på, at Facebook er
med til at åbne brugernes horisont - både grundet det store antal medier, som informanterne
følger og de mange nyhedsanbefalinger fra venner, kan de unges manglende interaktion på
Facebook ses som et problem for, hvor bredt et udsnit af nyhedsstrømmen de præsenteres for.
Passiviteten fører nemlig til, at de unge i højere grad blot bliver præsenteret for det, de gerne
selv vil modtage samt det, Facebooks algoritme udvælger til dem, hvor mere aktive brugere
ville fordre, at de unge i højere grad fik indhold, som de selv og Facebooks algoritme ikke på
samme måde har indflydelse på.
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Kapitel 6: Diskussion
Igennem tiden er der opstået flere nye former for nyhedsplatforme fra printavisen, til tv’et og
radioen til online nyhedsmedier. Hver gang introduceres der nye funktioner og nye
muligheder, der påvirker nyhedsbrugen. I følgende afsnit vil vi diskutere nogle af de nye
elementer, som Facebook bidrager med som nyhedsleverandør.
Eksempelvis er en af de nye dimensioner ved Facebook, at mange nye aktører har fået
mulighed for at publicere nyhedsindhold, der tilnærmelsesvis ligner journalistik på lige fod
med de traditionelle nyhedsmedier. I forlængelse heraf, bidrager kapitlet med en diskussion
af, om dette semi-journalistiske indhold øger konkurrencen for de traditionelle medier, og om
det nye indhold dermed skal ses som en trussel for journalistikken.
Vi vil ligeledes diskutere, om de unge nyhedsbrugere agerer medborgere på Facebook,
som traditionelt set var et socialt medie, der blev brugt til at dele private billeder og
statusopdateringer, ligesom vi vil diskutere, hvorvidt Facebook åbner nye muligheder for at
agere medborger.
Efterfølgende vil vi komme ind på, hvordan journalister og redaktører ikke længere,
med Facebooks øgede popularitet, har monopol på gatekeeper-rollen, som på det sociale
medie er under opbrud.
Som vi gennemgår i analysen, har flere kritiseret Facebook for at lukke dets brugere
inde i såkaldte filterbobler, hvor det sociale medies algoritme sørger for at brugerne blot får
mere af det indhold, de i forvejen ønsker, hvilket afskærer dem fra store dele af
nyhedsbilledet. Dette vil vi diskutere i lyset af fundene fra vores empiri.

6.1. Politikere, virksomheder og organisationer er ikke en trussel
I indeværende speciale, har vi fundet, at det såkaldte semi-journalistiske indhold fylder en
tredjedel af nyhedsopslagene i de unges nyhedsfeed på Facebook. Ud over at dette semijournalistiske nyhedsindhold fylder relativt meget i de unges nyhedsfeed, interagerer de unge
nyhedsbrugere cirka lige så meget med semi-journalistikken som med den traditionelle
journalistik. Omfanget af denne nye type indhold kunne være en indikation på, at
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konkurrencen fra de semi-journalistiske medier (både politikere, organisationer og
virksomheder) bør tages alvorligt.
Lidt under en tredjedel af det semi-journalistiske indhold er desuden, som tilfældet er
med journalistiske indhold, udgjort af politisk stof. Det er altså til dels de samme stofområder,
der dækkes af semi-journalistiske og journalistiske afsendere og dermed måske også de
samme brugere, der konkurreres om.
De unge er dog meget bevidste om, at de to former for nyhedsindhold kan noget
forskelligt, og at semi-journalistikken ikke kan erstatte journalistikken. De unge ser
forskellige fordele og ulemper ved de semi-journalistiske medier, som på den ene side
personliggør indholdet og forsyner dem med holdninger. Til gengæld er de meget bevidste
om, at semi-journalistikken ikke er objektiv, og at den altid bør underlægges kildekritik.

6.2. Forskellige medborgerskaber via nyhedsbrug på Facebook
Stort set alle Bente Halkiers forskellige medborgerskaber er på spil, når de unge skal redegøre
for, hvorfor de tilvælger bestemte nyheder på Facebook. Flere af informanterne læser
bestemte nyheder på Facebook, fordi de ser det som deres pligt som samfundsborgere at
holde sig orienterede om, hvad der sker i verden eller hvilke aktuelle debatter der er oppe for
tiden.
Andre læser nyheder, der er relevante for lige dem, fordi disse nyheder kan bruges til
at tale med kollegerne, studiekammerater eller familie, eller fordi nyhederne er relevante i
forhold til et bestemt interessefællesskab, som informanterne er en del af. Nyhederne bruges
altså også til at kunne tale med eller til at kunne leve op til en social forventning om at være
orienteret på bestemte områder.
Andre gange handler det om at forstå verden omkring dem, når informanterne
tilvælger bestemt nyhedsindhold, hvad enten det er med det formål at få bekræftet eller
udfordret deres verdensbillede. I denne forbindelse er det vigtigt, at afsenderen på indholdet,
hvis der er tale om traditionelle journalistiske medier, er pålidelige og har en vis seriøsitet.
Desuden bruger informanterne det semi-journalistiske indhold til at få forskellige
holdninger til forskellige sager og derved danne sig egne holdninger. De unge i vores
undersøgelse bruger også nyhedsindholdet på Facebook til at engagere sig i
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samfundsspørgsmål, som når informanterne bruger meningsdanneres argumenter til selv at
engagere sig i værdipolitiske diskussioner offline. Enkelte af informanterne engagerer sig
også ved at indgå i debatter direkte på Facebook ved at kommentere på nyhedsindhold.
De fleste oplever dog ikke, at det er konstruktivt at indgå i diskussioner på Facebook,
hvor der mange gange bliver “trollet” (tilsvinet), og hvor informanterne ofte oplever, at folk
ikke engang har læst det indhold, der debatteres, og debattørerne ligeledes sjældent er villige
til at lytte.
Når det kommer til de unges øvrige synlige interaktion med nyhedsindhold på
Facebook som at dele og like, er de meget bevidste om den offentlige dimension ved disse
former for interaktioner og forholder sig overvejende passivt. Dette begrundes til dels med, at
kulturen på Facebook er blevet mere elitær og professionel, hvilket stiller højere kvalitetskrav
til det delte indhold, ligesom flere af de unge gerne vil kunne forklare sig ansigt til ansigt, når
de deler indhold for ikke at blive misforstået.
Hvad angår synlig interaktion på Facebook oplever flere af informanterne altså
mangel på handlerum via deres nyhedsbrug. Informanterne udøver altså mange forskellige
typer af medborgerskaber, når de konsummerer nyhedsindhold på Facebook, hvad enten der
er tale om journalistisk eller semi-journalistisk indhold. Dette peger på, at man med Facebook
sagtens kan udøve forskellige former for medborgerskaber, selvom det sociale medie
traditionelt set er blevet brugt til underholdning og social interaktion med venner og familie.

6.2.1. Et syvende medborgerskab
Ud over at Facebook gør det nemmere end nogensinde at dele nyhedsindhold med venner og
bekendte, er noget af det særlige ved Facebook, til forskel fra mere traditionelle medier, at
alle nyhedsbrugerens kontakter kan følge med i, hvilke medier, politikere og andre offentlige
personer, vedkommende følger. For nogle af informanterne lader dette ekstra lag til at spille
en stor rolle for, hvilke sider de i første omgang selv aktivt vælger at følge og dermed, hvilket
nyhedsindhold de unge bliver præsenteret for. Faktorer, som at man ikke vil sættes i bås, eller
at man ikke vil udsættes for fordomme, kan altså have en betydning for, hvilken information
man bliver præsenteret for. For andre betyder dette aspekt dog ikke det store.
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Nyhedsbrugerens kontakter på Facebook kan desuden følge med i, hvilke opslag
vedkommende liker, deler og kommenterer på, og det får ligeledes en betydning for, hvilke
opslag informanten vælger at like og dermed sprede til resten af sit netværk. For det er ikke
alle opslag, de unge ønsker at “spamme andre folk med”, støtte eller gøre reklame for. Med
denne undersøgelses fund, vil vi argumentere for, at man med fordel kan tilføje “at fremstå
på en bestemt måde” som en syvende måde at udøve medborgerskab på igennem nyhedsbrug
på et socialt medie som Facebook.

6.3. De nye gatekeepere på Facebook
Noget af det særlige ved Facebook, til forskel fra andre nyhedsplatforme, er, at nye aktører får
mulighed for at prioritere i indholdet sammenlignet med før i tiden, hvor denne opgave var
forbeholdt de traditionelle redaktører. Dette skyldes blandt andet, at Facebook gør det muligt
at orientere sig i utrolig mange medier på en gang. Brugerne skal blot like nyhedssiderne,
hvorefter Facebooks algoritme sørger for at præsentere nyhedsbrugerne for det indhold, de
typisk interagerer med. Facebooks algoritme fungerer altså også som en form for gatekeeper.
I gennemsnit dukkede der 40 traditionelle nyhedsmedier og 42 semi-journalistiske
Facebook-sider op i informanternes nyhedsfeed. Og selvom de store danske mediehuses
indhold fylder mest i informanternes nyhedsfeed, er vi også stødt på mange udenlandske og
lokale medier i vores gennemgang, ligesom der er dukket mange nichemedier op om
eksempelvis musik, arkitektur, kultur, foto, økonomi, politik og sport. Når de unge til- og
fravælger at like forskellige Facebook-sider, agerer de selv gatekeepere. Muligheden for at
følge utrolig mange medier på en gang medfører da også, at brugerne i sidste ende frasorterer
størstedelen af det indhold, som de bliver præsenteret for. Herved kommer de også til at agere
gatekeepere på “opslagsniveau”, da de får langt mere nyhedsindhold, end de helt lavpraktisk
kan konsumere.
Det er kun omkring hvert tredje journalistiske opslag, som informanterne enten
klikker på, stopper op ved, liker eller registrerer, og en af de primære bevæggrunde til at
udvælge et opslag har vist sig at være, hvorvidt indholdet er delt af en af informanternes
Facebook-kontakter. Det fremadstormende amerikanske medie Buzzfeed, satser da også
benhårdt på delinger, når de forsøger at få historier spredt mest muligt på sociale medier
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(Berlingske, den 25. marts, 2015), og vores undersøgelse bekræfter, at unge er mere
tilbøjelige til at klikke på indhold, hvis det er delt af venner. Informanterne interagerer i
gennemsnit med 59 procent af det indhold, deres venner deler, hvor de kun interagerer med
36 procent af de opslag, som medierne deler med dem. Herved får informanternes Facebookkontakter også en vigtig funktion som gatekeepere.
Hvor nyhedslæsere før i tiden fik præsenteret en avis med indhold, der tydeligt var
blevet prioriteret af en redaktør eller i dag præsenteres for en tophistorie, når de går ind på en
online nyhedsside, spiller brugerne selv, Facebooks algoritme samt brugernes Facebookkontakter i dag også en stor rolle, når det kommer til at prioritere nyhedsindhold. Endnu et
eksempel på den øgede konkurrence, som de etablerede medier står overfor.

6.4. Frygten for filterboblen
6.4.1. Den passive Facebook-bruger begrænser de unges nyhedseksponering
Selvom mange nyhedsmedier satser på, at Facebook-brugere deler deres indhold på det
sociale medie, er det de færreste af informanterne i indeværende undersøgelse, der sørger for
at sprede nyhedsindhold i deres personlige netværk. Ifølge informanterne skyldes passiviteten
på Facebook, at det sociale medie har ændret sig fra tidligere, hvor brugerne i højere grad
interagerede og ytrede sig om private anliggender. Ifølge de unge informanter er Facebook i
dag mest af alt et sted, hvor man får nyheder og oplysninger om diverse begivenheder, og
hvor man som regel kun deler indhold og ytrer sig, hvis dét man har at byde ind med, har en
vis kvalitet og relevans. Herved har kulturen på Facebook ændret sig, da det ikke længere er
det rigtige forum at dele privat indhold i. Denne kulturændring lader til at have medført, at
Facebook i høj grad er blevet et passivt socialt medie.
Endnu en årsag til den observerede passivitet skal findes i den offentlige dimension på
Facebook. Det lader nemlig til at spille en rolle for de unge, at deres handlinger er til offentlig
skue, både når det kommer til, hvilke nyhedssider de vælger at like på Facebook, samt hvilke
opslag de liker og dermed spreder til deres netværk.
Der kan siges at være en risiko forbundet med Facebook som passivt socialt medie,
som for størstedelen af de unge har tilegnet sig en plads som den primære nyhedskanal.
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Passiviteten betyder nemlig, at indhold kun deles i meget begrænset omfang, og at der
overordnet er færre vennedelinger på Facebook. Dette har som konsekvens, at de unge
udelukkende bliver præsenteret for det nyhedsindhold, de selv har valgt at modtage, samt det
nyhedsindhold Facebooks algoritme har udvalgt til dem, hvor vennedelingerne omvendt kan
være med til at forsyne de unge med nye perspektiver på en given sag.
Vennedelingers potentiale til at eksponere de unge for indhold, de ikke nødvendigvis
interesserer sig for eller er enige i, forudsættes dog af, at den unge har venner, som
vedkommende ikke nødvendigvis deler politisk ståsted eller interesser med. I det modsatte
tilfælde ville vennedelinger blot udgøre en yderligere risiko for, at de unge havnede i
filterbobler, hvor ligesindede deler artikler og links om ting, der optager dem og blot
bekræfter deres holdninger og verdensopfattelse, og dermed vender blikket væk fra
modargumenter og resten af nyhedsbilledet. Denne undersøgelse viser dog at mange af
informanterne interagerer med indhold delt af såkaldte “løse” Facebook-forbindelser - som
for eksempel personer de ikke har set siden folkeskolen, en gammel kollega eller en bekendt,
der ved noget særligt om et bestemt stofområde.

6.4.2. Når de unge fravælger indhold på baggrund af deres fremtræden
At de unges aktivitet er til offentlig skue på Facebook kan desuden have den konsekvens, at
nogle fravælger visse Facebook-sider og dermed ikke får oplysninger fra politikere eller
medier, som de ikke ønsker at associeres med. Fravælgelsen af eksempelvis den modsatte
politiske side kan resultere i, at de unge udelukkende præsenteres for indhold, som
understøtter deres egne holdninger, hvilket kun bliver forstærket af Facebooks algoritme, der
nøje udvælger indhold, som dets brugere tidligere har interageret med.
Faren for at blive ensporet i sin nyhedseksponering, påpeger Max Grömping også i sit
studie af det thailandske valg fra 2014. Når de unge i indeværende speciale blandt andet på
baggrund af forsøget på at styre dét indtryk andre får af dem fravælger indhold, der er
modstridende med deres egne værdier, risikerer de i sidste ende at havne i filterbobler og
ekkokamre.
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6.4.3. Facebook udvider de unges horisont
Alligevel finder vi i vores undersøgelse, at faren og frygten for at unge havner i ekkokamre
og filterbobler er overdreven. Dette skyldes flere ting. For det første er flere af de unge
bevidste om, at en algoritme udvælger opslagene i deres nyhedsfeed på Facebook. Nogle ser
derfor bort fra det indtryk andre efterlades med, når de handler synligt på Facebook. For disse
informanter betyder det ikke så meget, hvad andre tænker i forhold til, hvad de følger af
medier og personer på Facebook. De vælger derfor at følge sider og personer på begge sider
af det politiske spektrum, også dem de ikke politisk er enige med, ud fra et ideal om at blive
bredt oplyst. At Facebook overhovedet gør det muligt for deres brugere at orientere sig i så
mange medier på en gang må også siges, at være med til at udvide brugernes horisont
sammenlignet med tiden før Facebook.
For det tredje interagerer vores informanter proportionelt mere med venneopslag end
med medieopslagene. De forklarer, at det kan påvirke, hvorvidt de klikker på en artikel eller
ej. Dette er væsentligt, da vennedelinger dermed kan betyde, at indhold når bredt ud på
Facebook og dermed samtidig øge brugernes indflydelse på, hvad der bliver delt i folks
nyhedsfeed. Vennedelinger kommer ikke nødvendigvis fra tætte venner, de kan også komme
fra mere perifere venner, som nævnt ovenfor. Ofte interagerer de unge dog med indhold delt
af folk, de har en særlig tiltro til, ligesom indholdet kan stamme fra mediepersonligheder, som
de unge følger på Facebook.
Et sidste og væsentligt fund i vores undersøgelse er, at de unge alle havde nogle fælles
tophistorier de to dage, vi observerede dem. Disse nyheder gik samtidig igen i de pågældende
dages nyhedsudsendelser på TV2 og DR. Dette tyder på, at de unge sagtens kan deltage i en
bredere offentlighed og agere medborgere via Facebook.
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Kapitel 7: Konklusion
I dette afsnit vil vi kort besvare specialets overordnede problemformulering, som lyder:
Hvilket journalistisk og semi-journalistisk indhold til- og fravælger unge på Facebook? Og
hvorfor til- og fravælger de unge dette indhold? Dette vil vi gøre ved at besvare
undersøgelsens seks arbejdsspørgsmål. Indledningsvis er det værd at nævne, at de unges tilog fravalg af nyhedsindhold på Facebook foregår på mange forskellige niveauer, fra til- og
fravalget af Facebook som nyhedsplatform, valget om at like eller undlade at like forskellige
Facebook-sider til tilvælgelsen eller frasorteringen af forskellige nyhedsopslag, når de unge
enten scroller forbi eller omvendt klikker på, registrerer eller liker opslag, de møder i deres
nyhedsfeed.
1. I besvarelsen af første arbejdsspørgsmål: Hvilke nyhedsplatforme bruger de unge til
at få nyheder - og hvorfor anvender de unge Facebook som nyhedsmedie?, har vi fundet ud
af, at de unge nyhedsbrugere i indeværende undersøgelse benytter en række forskellige
nyhedsplatforme, når de orienterer sig i nyhedslandskabet. Otte ud af ni informanter har
Facebook på deres top 3 over foretrukne nyhedsleverandører. Ifølge de unge er styrken ved
Facebook som nyhedsmedie, at de her kan følge mange medier på en gang, ligesom det
tiltaler dem, at venner kan anbefale dem nyheder.
2. Ved at besvare arbejdsspørgsmålet: Hvordan interagerer de unge med
nyhedsindholdet i deres Facebook-feed? Og hvorfor interagerer de unge med
nyhedsindholdet, som de gør?, er særligt de unges passivitet iøjnefaldende. Cirka to tredjedele
af indholdet scroller de hurtigt forbi, og de nøjes altså med at interagere med omkring en
tredjedel. Særligt opsigtsvækkende er det, at de unge næsten ikke interagerer synligt med
indholdet. Årsagen er ifølge empirien, at kulturen på Facebook er blevet mere professionel og
elitær, at der i dag stilles højere kvalitetskrav til det indhold, der deles, ligesom man skal have
en særlig status, før man kan dele indhold. Nogle af de unge føler desuden ubehag ved ikke at
kunne forklare sig ansigt til ansigt, når de deler indhold, ligesom det synes at forvirre dem, at
deres publikum er blevet så stort og sammensat på Facebook. Næsten ingen kommenterer på
nyhedsindhold på det sociale medier, hvilket skyldes, at de unge ikke mener, det udmunder i
en konstruktiv debat. Når det kommer til synlig interaktion med nyhedsindhold på Facebook
kan ses en oplevelse af mangel på handlerum hos de unge i indeværende undersøgelse.
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3. Med det tredje arbejdsspørgsmål undersøger vi, hvilke afsendere der står bag det
indhold, de unge til- og fravælger på Facebook - samt hvorfor de til- og fravælger
nyhedsindhold med bestemte afsendere. På Facebook flyder de traditionelle nyhedsmedier
sammen med de afsendere, vi har kaldt semi-journalistiske. De unge havde i snit 42 semijournalistiske og 40 traditionelle nyhedsafsendere. På trods af at mange af dem var nye
nicheprægede medier, stod de traditionelle medier stadig for godt halvdelen af
nyhedsopslagene i de unges nyhedsfeed, og blandt dem dominerede DR og Politiken. Når de
unge skal begrunde tilvalg af traditionelle nyhedsmedier, er årsagerne overordnet, at
nyhederne skal have en relevans for dem selv, og at de skal være seriøse og pålidelige.
Anderledes er begrundelsen bag tilvalg af semi-journalistiske medier, som i højere grad er
holdningsprægede og mere direkte i kommunikationen fra kilderne. Omvendt begrundes
fravalg af semi-journalistiske medier med, at de ikke er objektive og bearbejdet af
journalister. Fravælgelsen af traditionelle nyhedsmedier begrunder de unge med ikke at ville
hverken læse eller forbindes med useriøse medier.
4. Ved at besvare undersøgelsens fjerde arbejdsspørgsmål: Hvilke stofområder og
genrer til- og fravælger de unge, og hvorfor til- og fravælger de unge indhold med bestemte
stofområder og genrer?, har det vist sig, at de unge i denne undersøgelse har mest politisk
indhold og underholdningsstof i deres nyhedsfeed på Facebook, ligesom de proportionelt set
interagerer mest med opinionsgenren. Ifølge empirien anvender de unge de forskellige
stofområder til at indgå i interessefællesskaber, hvor nyhedsindholdet bidrager til, at de unge
kan tale med eller leve op til sociale forventninger i forskellige sociale sammenhænge.
Omvendt kan opslag fravælges, fordi de unge er blevet mættet indenfor et område af
Facebooks overflod af indhold. Ligeledes anvender de unge nyhedsmediernes opinionsstof
samt offentlige personer, politikere og privatpersoners Facebook-opdateringer til at engagere
sig i samfundsspørgsmål, når de bruger argumenter og fakta fra opslagene i værdipolitiske
diskussioner offline. De unge bruger også de forskellige holdninger til at opnå en bedre
forståelse af verden og danne egne holdninger.
5. Vi har desuden undersøgt, hvem der deler det indhold, de unge til- og fravælger og hvorfor de unge til- og fravælger de forskellige delinger, som de gør. Her viste vores
studie, at nyhedsmedierne deler tre fjerdedele af nyhedsindholdet i de unges nyhedsfeed, men
at de unge proportionelt set interagerer mere med de ti procent af indholdet, som deres
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Facebook-venner har delt med dem eller liket (og dermed delt). Dette skyldes blandt andet, at
de mange medier, som målgruppen følger på Facebook, ofte dækker de samme begivenheder
med det resultat, at nyhederne ofte er gentagelser for de unge. De unge kan også have set
nyhederne på en anden nyhedsplatform samme dag, være mættet efter at have læst en rubrik,
ligesom de kan blive skræmt bort af medier, der spammer. I det store hav af information på
Facebook må den unge selv sortere og dermed agere gatekeeper. Omvendt ægges de unge, når
de ser, at indholdet stammer fra en, de kender, hvorved indholdet bliver mere personligt.
Nogle støder på indhold, de ellers ikke ville være stødt på ad denne vej, andre værdsætter, at
deres Facebook-kontakter filtrerer i de store mængder af nyhedsindhold for dem, hvorved
Facebook-vennerne også bliver gatekeepere.
6. Undersøgelsens sjette spørgsmål lyder: Hvor informeret er de unge om dagens
tophistorier, og hvordan ser de forskellige informanters medierepertoire ud? Hvorvidt enten
udvider eller indskrænker Facebook de unges horisont?
Som vores dataindsamling viser, går tre store indlandsnyheder igen i informanternes
nyhedsfeed, som også blev vist i de pågældende dages nyhedsudsendelser i tv. Dette peger på,
at de unge i denne undersøgelse ikke er afskærmet fra den brede offentlighed. Selvom
informanterne alle fulgte de store mediehuse herhjemme, fulgte de også et stort antal
nicheprægede medier og havde dermed et meget forskelligt medierepertoire, hvilket tyder på,
at Facebook udvider de unges horisont. Hvor nogle unge foretrak at følge Facebooksider, der
understøttede deres egen holdning, brugte andre Facebook til at komme i kontakt med
befolkningsgrupper, de ellers ikke ville være kommet i kontakt med ved at følge
nyhedsmedier eller politikere fra den modsatte fløj.
Det er altså langt hen ad vejen de unges egne valg, der bliver afgørende for, om
Facebooks algoritme får lov til at styre de unge ind i en filterboble.
Samtidig vil de unges løse forbindelser (perifere venner) ofte sprede opslag ved
delinger, som de unge interagerer med. De perifere venner er ikke nødvendigvis folk, der
deler interesser eller politisk ståsted med den unge, og derfor kan vennedelinger udvide
brugerens horisont. Nogle af de unge likede også selv sider og opslag for at sprede indholdet
til deres netværk. Denne specielle funktion ved Facebook, der muliggør hurtige delinger,
bruges dog ikke af alle. Hvor det for nogle betyder meget lidt, at andre kan følge med i,
hvilke opslag de liker, tillægger andre denne dimension stor betydning, hvilket medfører, at
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de intet deler, som nævnt ovenfor. Denne passivitet påvirker i sidste ende, hvad de unge
præsenteres for via venner, hvilket potentielt kan indskrænke diversiteten i de opslag, de unge
præsenteres for.
Vores undersøgelse viser altså, at Facebook på mange måder kan være med til at
udvide de unges nyhedsmæssige horisont. På denne baggrund mener vi, at frygten for
filterbobler er overdreven. Samtidig er det dog i sidste ende op til de unge selv, om de
udnytter de mange muligheder på det sociale medie for at blive præsenteret for et varieret
udvalg af nyheder, eller om de i stedet fravælger disse og dermed bliver mere ensporede i,
hvad de ser på Facebook.
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Kapitel 9 - Formidlende artikel
I henhold til kravet om en formidlende artikel har vi skrevet denne kronik tiltænkt Fagbladet
Journalisten.

Facebook er langt bedre end sit rygte
Anna Egeris Karstoft & Kasper Rasmussen

Klokken er 6.30. P1 Morgen høres i baggrunden. TV2 News og DR2 Morgen kører simultant
på hver sin skærm. En stak morgenaviser med alt fra Politiken og Jyllands Posten til The New
York Times bliver langsomt tygget igennem over morgenkaffen, præcis som 34 andre
printmedier. Og siden tages der hul på stakken af nyhedsbreve fra blandt andre
Socialdemokraterne, Røde Kors og Louisiana.
Det lyder som en komplet urealistisk nyhedsdiæt. Og det var det da også for bare få år
siden. Men ikke længere. I dag får 65 procent af alle unge mellem 18 og 24 år deres nyheder
fra sociale medier, med Facebook som den suverænt største leverandør. Og dér, på nettet, er
det realistisk at nå forbi så meget forskelligt indhold, som i eksemplet ovenfor.
Alligevel bliver Facebook kritiseret for at være en “algoritmisk avis”, der gør sine
brugere ensporede og snæversynede. Med den amerikanske internetdebattør Eli Pariser i
front, har Facebooks modstandere udpeget det sociale medies algoritme som hovedskurken.
Det er algoritmen, der udvælger det stof, brugerne får serveret. Computeren vælger ud fra,
hvad brugerne tidligere har liket, kommenteret eller klikket på. Resultatet er, ifølge kritikerne,
at brugerne kun får mere af det, de allerede kender og gerne vil have, og intet af det de ikke
vidste, at de gerne vil have. De er havnet i det, skeptikerne kalder en “filterboble”. I sådan én
hvor eksempelvis ligesindede unge speltmødre blot bekræfter hinanden i, at økologiske
grøntsager er bedst, at kun stofbleer kan sikre deres børn mod blegemidler, og at det eneste
rigtige er, at børnene bliver sendt i skovbørnehave.
I virkeligheden kan det være svært at få øje på filterboblerne. Vi så dem i hvert fald
ikke, da vi i løbet af de seneste otte måneder minutiøst undersøgte ni unge danskeres
nyhedsvaner på Facebook. Tværtimod står én ting lysende klart: Der er en enorm bredde i de
18 til 24-åriges nyhedsforbrug. De fik i løbet af to dage leveret indhold fra 40 forskellige
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nyhedsmedier - plus 42 andre afsendere af information, eksempelvis politikere, virksomheder
og interesseorganisationer. Resultatet er en mere varieret nyhedsdiæt end nogensinde.
Ja, unge abonnerer også på obskure online nichemedier som eksempelvis I Fucking
Love Science, Vice og Pitchfork, men de er stadig særligt loyale overfor de traditionelle
nyhedsmedier. Det er dem, der står bag hvert andet nyhedsopslag i de unges nyhedsfeed på
Facebook - med Politiken, DR og TV2 som de største leverandører. Det betyder, at stort set
alle de unge via Facebook bliver informeret om dagens tophistorier. Så glem de der
filterbobler. Vores undersøgelse peger tværtimod på, at Facebook er med til at åbne de unges
horisont.

Vennerne anbefaler nyhederne
Inden smartphones blev allemandseje var det primært i kaffepausen, at dagens nyheder blev
delt og diskuteret. Siden har Facebook gjort det nemmere end nogensinde at dele nyheder
med ens netværk, og via Facebooks like-funktion kan man her og nu gøre opmærksom på en
sag. Det lader til, at den nye generation sætter pris på det sociale medies muligheder, for
sandsynligheden for at de unge i vores undersøgelse enten klikkede på, stoppede ved, likede
eller blot registrerede en nyhed på Facebook, var dobbelt så stor, hvis det var en af de unges
Facebook-kontakter, der havde delt nyheden, end hvis indholdet “bare” var delt af et
nyhedsmedie.
Mange af de opslag, unge får anbefalet og klikker på, stammer fra perifere
bekendtskaber. Gamle folkeskolekammerater, kolleger eller andre kontakter, de har et eller
andet tilfælles med. Der er til gengæld intet, der tyder på, at interessefællesskaber eller det
politiske ståsted nødvendigvis forbinder dem.
Når Facebook-vennerne filtrerer indholdet, får de unge anbefalet alt fra fangsten af en
kæmpe laks, Bon Ivers nye album til krigen i Syrien og Folketingets åbningsdebat, uden at
der som sådan kan findes en fællesnævner for indholdet. Med andre ord peger vores
undersøgelse ikke på, at speltmødre kun taler om emner som økologi og stofbleer med andre
speltmødre, når de er på Facebook.
Tværtimod giver Facebook som nyhedsplatform faktisk mulighed for at orientere sig i
hele det politiske spektrum, når de unge uden problemer kan følge et stort antal medier og
dermed både få indhold fra højreorienterede og venstreorienterede afsendere - både fra
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Danmark og udlandet. Eller som en af de unge i undersøgelsen spurgte: “Hvad mener den der
sindssyge amerikanske højrefløj, og hvad mener mærkelige franske venstreorienterede folk?”
Svarene søgte han netop på Facebook.

Artiklen er baseret på specialet: “Unges til- og fravalg af nyheder på Facebook”, der er
indleveret på journalistuddannelsen på Institut for Kommunikation og Humanistisk
Videnskab, Roskilde Universitet i foråret 2017.
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