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Abstract
Within the last 11 years social media platforms have emerged and grown in numbers of
platforms as well as users. Many people below the age of 30 use social media platforms to
interact equally with each other as well as for example institutions, brands, and the media.
This audience is also the exact same audience the medias are finding hard to reach using
traditional channels which makes it very important for the media to a) be present on
various social media platforms and b) create content which is tailored to fit the specific
demands of each platform. Some guidelines have been made for editors in order to create
content for the social media platforms that are built upon the textual communication.
However, it is argued that guidelines are needed for editors to create content to the social
media platforms who focuses mainly on the visual communication.

This assignment will create guidelines for newsrooms to create editorial content on various
social media platforms in order to get users to engage with this content.
Therefore, this master thesis will investigate whether content on social media has
receivers for the messages within the content on these platforms. To do this, the
assignment will more specifically look at how certain elements inside the content can make
users of the social media platform Instagram show their engagement to the content by
interacting with the content by liking and commenting on the posts they found especially
interesting. The assignment will use theory from textual as well as visual communication
forms and try to explain what kind of content catches the user’s eye. This assignment will
further try to explain what journalists and editorial news medias have done in the past to
try to reach an audience and catch their attention. This theory will further try to explain the
phenomenon of social media in general and try to uncover what kind of content within
posts on the social media platform Instagram is making users on profiles interact with
content because they find it engaging.

With this theory, this master thesis will set up some hypotheses about which methods of
creating content media users find engaging and interact with. These hypotheses and
theories will lay ground for scientific methods which will uncover if and how users receive
messages in content posted on social medias, and what factors plays a role in the way
users are engaging with the content.
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First, this thesis will form some variables and a code book based on theory and our
hypotheses for a content analysis of profiles and posts on Instagram. These profiles will be
private in order to investigate if there are any receivers for messages on social media.
Next, the profiles in this analysis will post content in English or Scandinavian languages,
so the makers of this thesis will understand the written content and messages fully. This
content analysis will compare two groups - one group with popular profiles and one with
unpopular profiles. The criteria for these groups are defined by the report from the
Marketing analysis company Iconosquare, which describes content trends on Instagram
from a large source of data. In addition to the content analysis, this assignment will also
examine certain hypotheses through an experiment. The design of this experiment will
simulate a situation on Instagram as realistic as possible.

Further, this assignment will use data from the two surveys and analyze these by the help
of mathematical tools. This data will be analyzed, and this analysis of the results of the two
surveys will be used to present some recommendations to editorial newsrooms in
Denmark in order to try and make content to their target audiences on the social media
platform Instagram. The results will also be used in a discussion about whether these
recommendations can be used on other social media sites. Lastly, the results and the
arguments from the discussion and recommendations will be used to sum up the thesis
and to conclude on the research question of this thesis.
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Indledning
Inden for ganske få år har sociale medier fået en enorm global tilslutning. Alene i Danmark
har 79 procent af den danske befolkning en profil på de sociale medier
(http://keilbergchristiansen.dk/statistik-om-sociale-medier-i-danmark/), og en undersøgelse
fra Gallup i 2017 viser, at de 15-29-årige i gennemsnit bruger 60 minutter om dagen på
sociale medier (http://astridhaug.dk/danskerne-paa-sociale-medier-2018/). Til gengæld ses
der en tendens til, at den yngre målgruppe afviger mere og mere fra de traditionelle
nyhedskanaler som aviser og tv (https://www.dr.dk/om-dr/fakta-omdr/medieforskning/medieudviklingen/2017/naeste-generationforbrugere-af-nyheds). Denne
nye tendens vidner om en fremtid, der kræver helt nye indgangsvinkler end hidtil (Peters
et. al.: 2013: s. 281).
Sociale medier giver nye muligheder for at interagere med og selv skabe indhold. Dette
tiltaler de unge. Derudover giver sociale medier også en ny mulighed for modtagerne af
indhold til at interagere med indholdet og oprette en dialog med afsender, så der opstår en
debat. På den måde går kommunikationen fra at være en klassisk énvejskommunikation til
en tovejskommunikation, hvilket også er det primære faktum, der adskiller sociale medier
fra traditionelle medier (Peters et. al.: 2013: s. 281-282). Alle er lige på sociale medier
(Peters et. al.: 2013: s. 281-282) og på den måde får modtagere adgang til direkte at
deltage i en tovejskommunikation. I stedet for kun at modtage information kan de nu også
sende information tilbage. Denne nye mediestruktur giver også medierne mulighed for at
måle indvirkningen af deres indhold på modtagerne med det samme, da sociale medier
lægger op til en direkte og instinktiv respons fra brugeren i realtid (Vernuccio & Ceccotti:
2015: s. 442)(Gottlieb: 2017: s. 21). Mediehuse skal ikke længere vente på at foretage
dataindsamling, som højst sandsynligt bliver eksekveret længe efter et givent indhold er
publiceret. Konsekvensen ved det kan være, at med en så massiv nyhedsstrøm som i dag
er risikoen stor for, at brugeren har glemt det pågældende indhold. Ved sociale medier er
der direkte afregning og en umiddelbar reaktion fra modtageren, og udnyttes dette
potentiale, kan det give medierne en meget værdifuld indsigt i deres målgruppe.
Men på trods af ovenstående er det paradoksalt nok de unge mediebrugere, som
mediehusene har sværest ved at nå ud til (Gottlieb: 2017: s. 7). Hvis man skal nå ud til de
unge mediebrugere, er det nødvendigt med en nyfortolkning af de principper og
præmisser, som ligger til grund for den journalistik, medierne har udarbejdet til aviser, tv
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og radio frem til nu. Medierne har været vant til at kommunikere én vej på de klassiske
distribueringskanaler, men med sociale medier opstod der en tovejskommunikation, da
teknologien nu giver brugerne mulighed for at give deres meninger til kende om et givent
indhold i samme univers, som indholdet er publiceret i. Førhen kunne dette primært kun
ske gennem spørgeskemaer, læserbreve og klager, hvilket for de to af tilfældenes
vedkommende ikke var offentligt. Og da læserbrevene blev udvalgt og godkendt af
mediehuset selv, kan det også her diskuteres, hvorvidt denne kanal var fuldstændig uden
indblanding.
Hvor modtageren på de traditionelle distribueringskanaler i mindre grad havde et valg om,
hvilke budskaber modtageren ville have, har de nu langt mere kontrol over, hvad de vil
eksponeres for (Peters et. al.: 2013: s. 289)(Vernuccio & Ceccotti: 2015: s. 439). Dette
magtskifte mellem afsender og modtager kræver en modificering af den klassiske facon,
man udarbejder journalistisk indhold på. Dette har vist sig svært især for de mediehuse,
der forsøger at nå de yngre mediebrugere (Gottlieb: 2017: s. 7). Selvom det er vanskeligt
for mediehusene at nå de unge mediebrugere, så er det nødvendigt, at nå ud til dem. Det
er nemlig den yngre målgruppe, der kommer til at definere hele modellen for, hvordan
mediehusene som afsendere skal levere budskaber til de unge mediebrugere, da de
nuværende modtagere af budskaber leveret gennem aviser, tv og radio på sigt ikke
længere er til stede. Det vil derfor kun være den yngre målgruppe, der indtil videre har
udvist en tendens til at få deres journalistiske indhold digitalt, som vil være tilgængelige for
medierne (https://www.dr.dk/om-dr/fakta-omdr/medieforskning/medieudviklingen/2017/naeste-generation-af-nyhedsforbrugere). Det
ses nemlig allerede nu, at de sociale medier er de primære platforme, hvor unge finder
deres nyheder (https://www.dr.dk/om-dr/fakta-omdr/medieforskning/medieudviklingen/2017/naeste-generation-af-nyhedsforbrugere).
Med den nye teknologi og sociale medier, er der blevet skabt en stor generationskløft
mellem de unge mediebrugere og de ældre mediebrugere (Katz et. al.: 2013: s. 170+157),
og det er netop den problematik nævnt ovenfor, der har fået Public service-udvalget til at
udtale, at generationskløften er en af de største udfordringer for den fælles offentlighed,
som nyhedsmediernes servicering af befolkningen skal tage op og finde en løsning på
(Gottlieb: 2017: s. 6). At Public service-udvalget kalder generationskløften for en
udfordring i stedet for en masse nye muligheder, understøtter blot Gottliebs holdning om,
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at nyhedsmedierne har sovet i timen (Gottlieb: 2017: s. 11). Den store tilslutning fra private
brugere og de mange nye digitale platforme har nemlig skabt nye muligheder for
organisationer, virksomheder, politiske partier, myndigheder med videre til at nå ud til
deres publikum. Sociale medier er nemlig i højere grad end før blevet velegnet til at drive
trafik ind på ønskede sider (https://markedsforing.dk/artikler/bureauer/some-og-digitaletrends-2017). Samtidig giver de sociale medier også muligheden for at kunne måle på
interaktionen med indholdet hurtigt og effektivt, hvilket kan være en styrke for et mediehus,
når de forsøger at klarlægge, hvilket indhold der genererer meget opmærksomhed fra
brugeren, og hvilket indhold der ikke gør.

Hvor Facebook har været den primære og største sociale medieplatform, hvor omkring 70
procent af den danske befolkning i dag har en profil
(https://dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20739&sid=itbef2017), ses der nu
en stigning i antal brugere på den sociale medieplatform Instagram
(https://dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20739&sid=itbef2017). Ifølge
Dansk Statistik er der sket en stigning fra 11 procent til 15 procent af den danske
befolkning, der bruger Instagram dagligt i 2017, og det tal forventes kun at stige yderligere.
Globalt har platformen fået over en milliard brugere
(https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-ofusers/), og tendensen med et stigende antal brugere har også efterladt sine spor. Flere og
flere organisationer, politiske partier og virksomheder har nemlig fået øjnene op for, at
platformen rummer et stort potentiale for at få sit budskab ud. Alene fra juli til november i
2017 sås der en stigning på 66 procent af antallet af forretningsprofiler, og denne stigning
forventes at være endnu større, når man kan opgøre tallene fra 2018 (Iconosquare: 2018:
s. 6).
Men udviklingen er sket så hurtigt, at der endnu ikke foreligger en speciel formel til,
hvordan du sikrer, at dit indhold er tilpasset de sociale medieplatforme. Dette ses også
inden for forskningens verden, hvor begrebet sociale medier ligger mellem to
forskningsområder, som er kommunikationsvidenskab og sociologi (Peters et. al.: 2013: s.
282). Begrebet er tilpas nyt og har hidtil været så flydende i sine former, at det falder
mellem ovennævnte to forskningsområder. Men hvor opmærksomheden og derigennem
researchen har været rettet mod sociale medier i nogle år, ses der fortsat en manglende
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formel til de sociale medieplatforme, der differentierer sig fra majoriteten af de andre
sociale medier ved at have fokus på den visuelle kommunikation fremfor den tekstuelle.
På Instagram og Snapchat handler det nemlig primært om billeder, videoer og
boomerangs, og det tekstuelle element på disse platforme er det sekundære. Omvendt
forholder det sig på for eksempel på Facebook, Twitter og Linkedin, hvor den tekstuelle
kommunikation er den primære og den visuelle kommunikation er den sekundære. Da
potentialet er så enormt og tilslutningen til disse sociale medier er så stødt stigende, er det
mere vigtigt nu end nogensinde før at undersøge, hvilket indhold der generelt fungerer på
de sociale medier, der er bygget op omkring den visuelle kommunikation frem for den
tekstuelle. Alle sociale medieplatforme er nemlig forskellige med forskellige formål og
funktioner, hvorfor det er nødvendigt at forstå hver enkelt individuelle platform for at kunne
levere målrettet indhold på dem (Peters et. al.: 2013: s. 283). For at kunne levere målrettet
indhold, er det nødvendigt først at klarlægge, hvilket generelt indhold der genererer
brugerengagement. Herefter vil mediehuse kunne tage de generelle tendenser og senere
hen forme dem til at passe til deres nyhedspræget indhold.

Baseret på ovenstående vil denne opgave forsøge at undersøge, om der findes
modtagere til de budskaber, der bliver udsendt på de sociale medieplatforme, der
fokuserer på den visuelle kommunikation fremfor den tekstuelle. Ved hjælp af relevant
teori vil opgaven først beskrive sociale medier, og hvordan man kan anvende sociale
medier til at distribuere journalistisk indhold. Herefter vil opgaven præsentere casen, som
er den sociale medieplatform Instagram. Da Instagram primært fokuserer på den visuelle
kommunikation, og lader den tekstuelle kommunikation være sekundær, vil teorien blive
suppleret med kompositionsteori. Teorien vil blive benyttet til at styrke analysen, som
består af en indholdsanalyse og et eksperiment, der vil forsøge at undersøge, hvordan
privatpersoner producerer bredt indhold til deres profiler, der får en høj grad af
brugerengagement på Instagram. Opgaven vil til sidst diskutere resultaterne heraf.
Resultaterne vil lægge til grund for nogle anbefalinger, som redaktioner kan inkorporere i
deres journalistiske virke i et forsøg på at ramme flere unge mediebrugere på de sociale
medier, der primært fokuserer på visuel kommunikation. Opgaven vil sidst diskutere,
hvorvidt anbefalingerne kun gælder for indhold på Instagram, eller om de kan anvendes til
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at producere indhold på tværs af de sociale medieplatforme. Opgaven vil herefter
konkludere, hvorvidt dette er muligt ud fra de argumenter, der fremlægges i diskussionen.

Problemformulering
På baggrund af ovenstående vil opgavens problemformulering være som følger:
Hvordan får man et budskab igennem på den sociale medieplatform Instagram, og hvilke
værktøjer har man til rådighed?

Foruden ovenstående problemformulering vil opgaven tilstræbe at besvare følgende
underspørgsmål:
•

Kan man påvirke brugerengagementet på et opslag ved hjælp af redskaber indenfor
tekstopbygning?

•

Kan man påvirke brugerengagementet på et opslag ved hjælp af redskaber indenfor
billedekomposition og -opbygning?

Teori
Inden opgaven vil begynde at analysere problemstillingen, er det relevant at gøre sig klart,
hvilke teorier der ligger til grund for problemformuleringen. Det er derfor relevant at
redegøre for sociale medier generelt som platform for digitalt indhold og deres rolle i
medieverdenen. Derudover vil opgaven se på, hvordan man i journalistikken hidtil har
formået at kreere indhold, der fanger modtagerens opmærksomhed for at sikre, at
afsenderens budskab bliver modtaget. Journalister har alle dage forsøgt at brede deres
budskaber ud ved at forsøge at gøre deres indhold så interessant og spændende som
muligt. Dette er blandt andet gjort ved at bruge nyhedskriterierne som parameter for, hvad
der udgør en god historie. Fanger man modtagerens opmærksomhed, fanger man
modtageren. Derfor vil de klassiske nyhedskriterier blive gennemgået i denne opgave.
Disse bruges af de traditionelle medier, og hvordan disse er med til at få bredt et budskab
ud til en modtagergruppe. De klassiske nyhedskriterier bliver forklaret af flere teoretikere,
der har undersøgt journalisters arbejdsmetoder med henblik på at klarlægge, hvordan
journalister udvælger lige netop de historier, der har størst potentiale for at blive set
og/eller hørt af et publikum. De klassiske nyhedskriterier vil herefter blive sammenholdt
med Aslak Gottliebs bud på et nyt sæt nyhedskriterier, der er tilpasset sociale medier.
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Sociale medier har medført en helt anden måde at interagere med sin modtager på, og
derved kræver nyhedskriterierne nogle justeringer, hvis afsenderen ønsker at ramme en
modtager med sit budskab på sociale medier. Men ikke nok med at de sociale medier har
påkrævet justeringer i forhold til den måde, budskaber bliver forvaltet på, så er der
ydermere kommet en undergenre af platforme, der adskiller sig fra de resterende sociale
medieplatforme ved at have den visuelle kommunikation som det primære element frem
for den tekstuelle kommunikation, som ender med at blive det sekundære element. For at
imødekomme dette fænomen vil kompositionsteori formuleret af forskellige teoretikere
også blive præsenteret.
Både de klassiske nyhedskriterier, Aslak Gottliebs nyfortolkning og kompositionsteori vil
herefter lægge til grund for udformningen af kodebogen til indholdsanalysen.
Sociale Medier
For at kunne undersøge hvilket indhold der fanger brugere på de sociale medieplatforme,
der fokuserer på den visuelle kommunikation fremfor den tekstuelle, er det nødvendigt
først at redegøre for fænomenet generelt. Følgende afsnit vil derfor beskrive sociale
medier i den brede forstand, redegøre for forskellige typer af indhold samt forklare de
forskellige måder at interagere på.

I teorien er begrebet sociale medier en konstruktion mellem to forskellige
forskningsområder. De forskningsområder er kommunikationsvidenskab og sociologi
(Peters et. al.: 2013: s. 282). Indenfor kommunikationsteori er et medie blot til at opbevare
eller udsende information og data. Indenfor sociologi og herunder især indenfor den gren
af sociologi, der vedrører “social (network) theory” og analyse, er sociale netværker en
række af sociale strukturer, der er opsat og udarbejdet af sociale aktører (Peters et. al.:
2013: s. 282). Sociale aktører kan både være individer, grupper eller organisationer
(Peters et. al.: 2013: s. 282). Disse sociale strukturer udarbejdet af sociale aktører er
forbundet af nogle komplekse dyadiske bånd, hvilket betyder, at der foregår nogle
komplekse måder at interagere på. Denne måde at interagere på er tovejs og kommer
både fra modtager og fra afsender (Peters et. al.: 2013: s. 282). Hvis man kombinere de to
beskrivelser, er sociale medier: “communication systems that allow their social actors to
communicate along dyadic ties” (Peters et. al.: 2013: s. 282). I stærk kontrast til de
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traditionelle medier samt andre online medieplatforme er konsekvensen af ovenstående
beskrivelse, at sociale medier er egalitære af natur (Peters et. al.: 2013: s. 282). Det
betyder, at alle sociale aktører i teorien har lige vilkår for at kommunikere på sociale
medier.

I praksis er sociale medier en fælles betegnelse for digitale platforme, der giver brugerne
mulighed for at interagere med hinanden samt få adgang til en masse forskellige typer af
indhold via teknologiske løsninger (https://faktalink.dk/titelliste/unge-og-sociale-medier).
De muliggører online interaktion mellem mennesker på tværs af grænser,
befolkningsgrupper og samfund. De giver brugerne et forum, hvor det er muligt for
brugerne at danne et netværk på baggrund af fælles interesser, meninger og
begivenheder (https://faktalink.dk/titelliste/unge-og-sociale-medier). De sociale medier er
en mulighed for medierne såvel som private brugere til at distribuere indhold.
Helt praktisk fungerer det på den måde, at man som bruger opretter en profil på diverse
sociale medieplatforme, som man efterfølgende personliggører med alt fra billeder,
tilkendegivelser, hobbyer, familierelationer og visse persondata. Hver profil kan slå sit eget
indhold op samt tilgå andre profilers indhold. Dog med det forbehold at nogle vælger at
gøre deres profiler private, så det kun er profilens ‘venner’, der kan tilgå profilens indhold.
Med ‘venner’ menes der andre profiler, der er blevet godkendt til at kunne følge med i den
pågældende profils indhold og opdateringer. Dette indhold kan variere lige fra, hvad
brugeren har fået til aftensmad til en underskriftsindsamling, der skal hjælpe sultende børn
i Afrika. Formålet bag indholdet kan altså både være helt private øjebliksbilleder af en
persons liv uden nogen dybere mening, men kan også forsøge at ville ændre på nogle af
de store udfordringer, som vi globalt står overfor i dag. På alle platformene har man
mulighed for at udvælge og anmode om at følge andre profiler, som man finder tilpas
interessant til, at man gerne vil følge med i deres indhold. Følger man en profil, vil man
derfor fremover blive eksponeret for alt det indhold, vedkommende bag den pågældende
profil slår op, liker, kommenterer eller deler. Man vil også kunne blive eksponeret for
indhold fra den pågældende profil, hvis andre deler profilens opslag. På den måde
interagerer alle profilerne på et socialt medie med hinanden i et stort virtuelt socialt
netværk. Her kan det korrekte indhold gå viralt på meget kort tid, da sociale medier ikke er
underlagt landegrænser, tidsforskelle og dertilhørende restriktioner.
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Den egalitære struktur på sociale medier betyder, at en statsministers profil og indhold i
princippet vejer ligeså meget som en vilkårlig sygeplejerskes (Peters et. al.: 2013: s. 282).
Konsekvensen af dette er, at profiler på de sociale medier i langt højere grad vil opleves
som en mere personlig fremstilling af et individ, et brand, en politiker, en organisation eller
en virksomhed. På de sociale medier er alle nemlig lige forstået på den måde, at
modtageren kan interagere med selv højtstående ledere af samfundet på lige vilkår med
alle andre. Muligheden for en tovejskommunikation, hvor modtageren kan svare på
afsenders budskab er ens for alle (Peters et. al.: 2013: s. 282). Endnu en del af den
egalitære struktur er, at alle der ønsker det, kan få adgang til sociale medieplatforme.
Dette gør publikummet og målgruppen for indholdet på disse platforme meget bredere end
selv målgrupperne og publikum til nationale medier
(https://www.kommunikationsforum.dk/log/multimedia/PDFprocent20ogprocent20andrepro
cent20dokumenter/SOCIAL-MEDIA-MARKETING-I-DANMARK.pdf). Dette kan være med
til at gøre det svært at kreere indhold, der fanger ens ønskede målgruppe på de sociale
medier, da de kan være svære at lokalisere i den enorme mængde af brugere, der
tilsammen udgør rigtig mange forskellige målgrupper.

På de traditionelle medier er der mulighed for at lege med længder og virkemidler i det
indhold, der bliver publiceret. Men på sociale medier er det en væsentlig faktor, at opslag
skal være korte og skåret ind til benet. Opslagene skal også helst rumme visuelle
elementer, der fanger andre brugeres opmærksomhed (https://udelukkendelund.dk/femskrivetips-til-dine-sociale-medier/). Det er i lige så høj grad den visuelle kommunikation
som billeder eller video, der er med til at lokke modtagerne til at klikke på og læse
mediernes publikationer (Thorlacius: 2018: s. 76). Samtidig er det et sted, hvor
underholdning gør sig godt, da mange søger til sociale medier for netop at blive underholdt
(https://faktalink.dk/titelliste/unge-og-sociale-medier).

Som tidligere nævnt er sociale medier en mulighed for brugere til at interagere med
hinanden på tværs af tidsforskelle, grænser og hierarki i samfundet
(https://faktalink.dk/titelliste/unge-og-sociale-medier). Den mest kendte måde at interagere
på er via de kendte features fra sociale medier - som at give et like til et opslag, skrive en
kommentar til et opslag eller at dele et opslag med et netværk. Brugerne fortæller via disse
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features, hvad de synes om opslaget og dettes budskab
(https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/leksikon/hvad-er-et-like/). Et mere konkret eksempel
på, hvordan brugerne også kan interagere med hinanden på de sociale medier, er
muligheden for at oprette og følge grupper, sider og begivenheder. Brugerne kan blive
medlem og indgå i disse grupper, begivenheder og sider og diskutere relevante emner i
disse virtuelle netværk ud fra fælles interesser, mærkesager eller holdninger.

Sociale medier er også i højere grad end tidligere der, hvor brugerne finder deres nyheder
og andet journalistisk indhold - især den unge befolkningsgruppe (https://www.dr.dk/omdr/fakta-om-dr/medieforskning/medieudviklingen/2017/naeste-generation-afnyhedsforbrugere). Den store tilstrømning til platformene kombineret med det faktum, at
rollen som afsender nu ikke kun er forbeholdt medierne, men er blevet til allemandseje,
har gjort det væsentligt for medierne at verificere validiteten, korrektheden og
autenticiteten af deres indhold. Dette skyldes især muligheden for at sprede såkaldte fake
news via sociale medier
(https://politiken.dk/kultur/medier/art6005305/FprocentC3procentA6rre-danskere-finderderes-nyheder-pprocentC3procentA5-sociale-medier). Fake news har været meget oppe
at vende det seneste år, og er et omdiskuteret fænomen
(https://politiken.dk/kultur/medier/art6005305/FprocentC3procentA6rre-danskere-finderderes-nyheder-pprocentC3procentA5-sociale-medier). Fake News betyder i ordets natur,
at det er nyheder, der ikke er verificeret via fakta, og som højst sandsynligt ikke er
korrekte. Et synonym til begrebet kunne være rygter eller direkte oversat falske nyheder.
Dette er også en væsentlig grund til, at medierne bør være til stede på de sociale medier,
da de traditionelle medier kan agere som vagthunde og råbe alarm, skulle de opsnuse en
falsk nyhed. På den måde kan mediebrugerne stadig få reelle nyheder via de sociale
medier (https://www.medietrends.dk/2018/06/14/5-danske-og-5-internationale-pointer-fraaarets-digital-news-report/).
Fake news er nemlig med til at skabe stor mistillid hos modtagere på samtlige platforme,
hvorfor det er i alle afsenderes interesse at få adskilt ægte indhold fra falske nyheder.
Dette skyldes, at den store mistillid hos modtagerne kan betyde en væsentlig forringelse af
interaktion med indhold generelt. Dette kan være med til at besværliggøre processen om
at få et budskab ud til en modtagergruppe markant
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(https://politiken.dk/kultur/medier/art6005305/FprocentC3procentA6rre-danskere-finderderes-nyheder-pprocentC3procentA5-sociale-medier). Konsekvensen af fake news vil
altså i sidste ende kunne resultere i langt mindre interaktion med indhold på diverse
platforme, hvilket kan medføre yderligere konsekvenser for eksempelvis mediehusene, der
blot vil få endnu sværere ved at måle, hvorvidt deres indhold har en modtager eller ej. De
oplever nemlig allerede nu udfordringer ved at få deres modtagere til at interagere med
deres indhold (Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2018
https://kantargallup.dk/sites/default/files/201809/Indexprocent20Danmarkprocent20Gallupprocent20LprocentC3procentA6sertalprocent
201Hprocent202018.pdf). Hvis mediehusene fortsætter med at opleve udfordringer med at
få brugere til at interagere med deres indhold, kan dette have store konsekvenser for
mediehusene (http://commu.dk/godt-indhold-sociale-medier/). Interaktion betyder nemlig
også, at indholdet bliver spredt ud og distribueret yderligere til endnu flere brugere. Dette
sker ved at de brugere, der allerede har interageret med et bestemt indhold fra et bestemt
medie, deler mediets indhold med deres eget netværk ved enten at like, kommentere eller
dele indholdet. På den måde bliver eksisterende brugere en del af den proces, der
forklarer, hvordan indhold bliver distribueret på sociale medier. Brugere, der interagerer
med indholdet, bliver en ekstra katalysator for yderligere distribuering af et givent indhold.
Dette er en ud af flere vigtige årsager til, at medier formår at få deres brugere til at
interagere med mediets udsendte indhold på sociale medier.

Via grupper, sider og følge-funktionen kan brugerne holde sig orienteret og få
informationer om det, de ønsker at vide noget om. Er man for eksempel interesseret i
havearbejde og planter, vil man følge sider, profiler og grupper, der handler om denne
interesse. Man vælger selv hvilke sider, profiler og grupper, man vil følge og hvilke
begivenheder, man vil med til. Derfor får man også kun de nyheder, orienteringer og
invitationer, der vedrører en personligt angivet via Facebooks algoritmer
(https://digitalworks.dk/artikler/facebook-algoritme). Med andre ord kan man sige, at
brugere får indhold on demand (https://digitalworks.dk/artikler/facebook-algoritme). Denne
totale kontrol som brugeren har over deres egen eksponering, er med til at udfordre den
journalistiske tankegang om, at man som journalist skal balancere mellem at give sin
modtager de nyheder, som de gerne vil have og de nyheder, som de ikke vidste, at de
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gerne ville have (Gottlieb: 2017: s. 21). For når brugeren selv besidder magten til at vælge
og vrage mellem den massive informationsstrøm, der florerer på de sociale medier, kan
man som redaktion risikere, at brugerne undgår ens indhold. Dette kan især være
konsekvensen, hvis indholdet hælder for meget over mod at være udviklet til at passe
mere ind i kategorien “nyheder, som du ikke vidste, at du ville have”. Samtidig bliver det en
for ensformig informationsstrøm, hvis redaktioner vælger udelukkende at publicere
indhold, som brugerne selv tror, at de ønsker.

Der findes både fordele og ulemper ved sociale medier i et demokratisk oplysnings- og
informationssamfund. Der er punkter, hvor sociale medier kan være med til at fordre
demokratiske handlinger (Katz et al: 2013: s.
52+56)(https://www.kommunikationsforum.dk/log/multimedia/PDFprocent20ogprocent20a
ndreprocent20dokumenter/SOCIAL-MEDIA-MARKETING-I-DANMARK.pdf). For eksempel
kan man via grupper og sider organisere og arrangere begivenheder såsom
demonstrationer og protester eller debatgrupper, hvor man kan komme til orde og
udveksle meninger. Man kan også tage direkte kontakt til landets politikere grundet den
egalitære struktur (Peters et. al.: 2013: s. 282). Dette giver brugerne en følelse af at kunne
blive hørt i forhold til samfundsmæssige problemstillinger ( Katz et. al.: 2013: s. 33).
Derudover kan de sociale medier også bidrage med lettere adgang til statens ledelse for
almindelige borgere, og omgangstonen mellem borgere og politikere er mere personlig på
sociale medier (Katz et. al.: 2013: s. 45+151). Alt i alt kan dette bidrage til en øget viden og
deltagelse i det samfund, som borgerne lever i (Katz et. al.: 2013: s. 33-37). Dette er
endnu en grund til, at det også bliver mere og mere væsentligt for medier generelt at være
til stede på de sociale medier og publicere og distribuere deres indhold her.
Politikere og offentlige institutioner kan i dag ufortrødent udkomme med deres budskaber
til befolkningen uden, at disse budskaber har været igennem den journalistiske
redigeringsproces (Katz et. al.: 2013: s. 33+37). Det vil sige, at politikere og andre politiske
magter og organisationer kan komme ud med hvilket som helst budskab til den brede
befolkning uden, at journalister får et ord indført i den politiske kommunikation til borgerne
(Katz et. al.: 2013: s. 33+37). Det, kombineret med muligheden for at støde på fake news,
betyder, at der i høj grad er brug for oplysninger, som modtagerne kan stole på
(https://politiken.dk/kultur/medier/art6005305/FprocentC3procentA6rre-danskere-finder-
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deres-nyheder-pprocentC3procentA5-sociale-medier). Derudover, så kan sociale medier
være med til at skabe en illusion for borgerne om at gøre noget, der får politisk betydning,
fordi en borger hurtigt kan sende en vred kommentar eller sur smiley af sted til landets
ledere på Facebook. Men en politisk ageren kræver en aktiv handling, som ikke bare sker i
det virtuelle samfund, men som foregår i virkelighedens samfund og har en virkelig effekt,
mener Katz (Katz et. al.: 2013: s. 158). Det betyder, at vil journalisterne fortsætte i rollen
som borgernes vagthund (Bro: 2006: s. 69) og demokratiets beskyttere, så bliver medierne
nødt til at forholde sig til de sociale medier og det indhold, der eksisterer der.

Der er ingen tvivl om, at Facebook fortsat er den sociale medieplatform med mest
tilslutning, hvor der i 2017 var lige under 70 procent af danskerne til stede på platformen
(https://bureau.dk/sociale-medier-2017-statistik-danmark/). Men på 2. og 3. pladsen ligger
Instagram og Snapchat, hvor en fjerdedel af den danske befolkning befinder sig
(https://bureau.dk/sociale-medier-2017-statistik-danmark/), og der er ingen tvivl om, at det
primært er de unge mediebrugere, der befinder sig på de platforme. Alligevel er
tilslutningen til Instagram og Snapchat stødt stigende (https://www.dr.dk/om-dr/fakta-omdr/medieforskning/medieudviklingen/2017/naeste-generation-af-nyhedsforbrugere). Dette
kan meget vel skyldes, at visuelt indhold genererer meget mere engagement og
opmærksomhed end tekstuelt indhold (https://www.compell.dk/derfor-er-visuelt-contentbedre-end-tekst). Dette bekræfter firmaet Hubspot i en af deres årlige rapporter. Hubspot
udvikler internt marketing- og salgssoftware, som skal hjælpe firmaer med at tiltrække
kunder og generere interaktion og til sidst et salg online (https://www.hubspot.com/what-ishubspot). Derfor er det i deres interesse og indenfor deres ekspertiseområde at holde sig
opdateret på de seneste sociale medietrends og statistikker. Ifølge deres rapport fra 2018
ses det for eksempel, at opslag med billeder på den sociale medieplatform Twitter bliver
delt 150% flere gange end opslag, der ikke indeholder billeder
(https://blog.hubspot.com/marketing/visual-content-marketingstrategy#sm.00001bzngiew5advox9ujdkoejqf0). Denne samme tendens ses for eksempel
også på Facebook, hvor opslag med billeder modtager 2,3 gange mere
brugerengagement end de opslag, der ikke indeholder et billede
(https://blog.hubspot.com/marketing/visual-content-marketingstrategy#sm.00001bzngiew5advox9ujdkoejqf0), og påstanden om, at visuel
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kommunikation bliver en vigtigere og vigtigere del af sociale medier, er nu nærmere blevet
til fakta (https://blog.hubspot.com/marketing/visual-content-marketingstrategy#sm.00001bzngiew5advox9ujdkoejqf0).
De klassiske nyhedskriterier
Med afsnittet om sociale medier i baghovedet ønsker opgaven nu at redegøre for de
teorier, der findes om kommunikation på sociale medier. Men for at kunne dette er det
nødvendigt at gennemgå de klassiske nyhedskriterier, som danner en del af rammen for
nyere teori om, hvordan man skaber indhold til sociale medier. Journalister har nemlig lige
fra fagets begyndelse benyttet sig af kriterier for at skabe så spændende, interessant og
godt indhold som muligt. Følgende afsnit vil derfor præsentere de klassiske
nyhedskriterier, og hvordan de hidtil er blevet anvendt i det journalistiske arbejde.

Kort fortalt er nyhedskriterierne journalisternes pejlemærker. Det er de indholdsmæssige
kriterier, som journalister bruger til at udvælge idéer, vinkler og begivenheder, som
befolkningen skal oplyses om, og som derfor skal dækkes. Nyhedskriterierne er ikke en
teori, der bliver brugt hundrede procent bevidst. Kriterierne er snarere opstået via en
intuition hos flere journalister, om hvad der fungerer i forhold til at skabe nyhedshistorier
og journalistisk indhold, der bliver modtaget af en målgruppe. Herefter er de så blevet
forsket i (Schmidt & Mørk: 2016: s. 75). Forskere har set på, hvordan journalister vælger,
hvilke historier der skal med i en given produktion, og ud fra disse iagttagelser er
nyhedskriterierne kommet til (Schmidt & Mørk: 2016: s. 75). Nyhedskriterierne bruges trods deres navn - i al produktion af journalistisk indhold. De bruges ganske vist til
nyheder, men bruges lige så vel også til features, portrætter og dokumentarer.
Der er i alt fem klassiske nyhedskriterier. Alle kriterier skal ikke nødvendigvis være til stede
før en vinkel, idé eller begivenhed bliver udvalgt (Schmidt & Mørk: 2016: s. 76), men det er
klart, at jo flere af kriterierne der er repræsenteret i et produkt, jo større nyhedsværdi har
produktet for flest mulige medieforbrugere (Dybris et. al.: 2004: s. 55). På trods af det kan
en historie sagtens blive valgt alligevel, hvis den kun opfylder et kriterium, som for
eksempel aktualitets- eller sensationskriteriet. Hovedreglen er nemlig den, at jo mere et
kriterium er opfyldt ved en historie, des mindre behov er der for at få opfyldt de resterende
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fire kriterier (Skov-Larsen: 2006: s. 88)(Schmidt & Mørk: 2016: s. 76). Det er dog sjældent,
at kun et kriterium er til stede i journalistiske produkter.
De klassiske nyhedskriterier lyder som følger:
•

Aktualitet

•

Væsentlighed

•

Identifikation

•

Sensation

•

Konflikt

Der er ikke et kriterium, der er vigtigere end et andet, men de præsenteres ofte i
ovennævnte rækkefølge, og de vil også blive præsenteret på denne vis i dette afsnit.

Det første af de fem klassiske nyhedskriterier er aktualitet.
Emnet, vinklen eller begivenheden, som skal dækkes, sker her og nu (Schmidt & Mørk:
2016: s. 75)(Dybris et. al.: 2004: s. 56). Det kan være en begivenhed, som lige er sket. Det
kan også være en samfundsdebat, som er på alles læber netop nu. Det handler altså om
noget, som optager modtagerne i dette øjeblik. Det kan blandt andet være begivenheder,
der sker pludseligt og som er dramatiske (Schmidt & Mørk: 2016: s. 77). Til eksempel har
diverse terrorangreb en sådan effekt. Aktualitet kan være en bred størrelse, da en nyhed
godt kan være en nyhed og aktuel, selvom den måske har ligget i skuffen i flere år
(Schmidt & Mørk: 2016: s. 77) . For eksempel kom det først frem i februar 2011, at Birthe
Rønn Hornbech allerede i oktober 2008 havde kendskab til, at den danske stat handlede i
strid med to FN-konventioner. Sagen handlede om, at danske integrationsmyndigheder
nægtede at give blandt andre 30 statsløse palæstinensere dansk statsborgerskab. Dette
nægtede de, selvom de statsløse havde søgt efter de givne regler og var berettiget til et
dansk statsborgerskab. Selvom denne sag havde stået på i flere år, blev den ikke offentligt
kendt før 2011, og derfor var den heller ikke aktuel i offentligheden før da. I 2011 kendte
det meste af Danmark til sagen og til Birthe Rønn Hornbech. Det var den sag alle talte om
og havde en holdning til. Det var en aktuel samfundsdebat, og dermed var sagen om de
statsløse en aktuel begivenhed, selvom den ikke var helt ny.
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Efter aktualitet finder man væsentlighed. Væsentlighed handler om, at historien, vinklen
eller emnet skal være væsentligt for medieforbrugeren (Dybris et. al.: 2004: s. 56).
Eksempelvis betyder skolelukninger af landsbyskoler ikke det samme for alle landets
borgere. Det er altså ikke alt, der er lige væsentligt for alle medieforbrugere, for man
befinder sig ikke alle i ens situationer eller tilværelser (Dybris et. al.: 2004: s. 56). Geografi
spiller også ind i væsentlighed. Lokalområderne er de nære og tætte områder, og her
vedrører dagligdagen os, og det der sker, påvirker os virkelig, fordi det sker lige udenfor
ens vinduer (Hedegaard: 2002: s. 106). Som eksempel skriver Kristian Serge Skov-Larsen
i sin artikel “Den journalistiske dækning af toppolitikere på turne”
“...Det er selvfølgelig en større nyhed for Skive Folkeblad, når statsministeren holder tale
på den lokale folkeskole, end når han holder en på Christiansborg” (Skov-Larsen: 2006: s.
88). Det kommer nemlig tættere på, og på den måde kan geografi påvirke begivenheder til
at blive mere væsentlige for den enkelte.
Væsentlighed kan også have noget at gøre med, hvilke emner, debatter og oplysninger,
der er vigtige at videregive til borgerne (Schmidt & Mørk: 2016: s. 77). Journalister er
omtalt som “den fjerde statsmagt”. Det er en klassisk, demokratisk opfattelse, at
journalistens demokratiske rolle i samfundet er at holde øje med, at alt går rigtigt til (Bro:
2006: s. 69). De skal, via oplysning til den brede befolkning, sikre, at politikerne ikke sidder
fuldstændig på magten, og at folket bliver set, hørt og oplyst via de informationer, som
journalisterne formidler ud via radio, tv og aviser (Knudsen: 2002: s. 103+90). På den
måde kan befolkningen oplyst gå ind i stemmeboksen og sætte deres kryds og derved
give deres mening til kende om, hvem der skal lede landet (Blach-Ørsten: 2011: s. 15)(van
Dalen & Skovsgaard: 2011: s. 23), og på den måde sikrer, at borgerne også bliver en
aktiv, berettiget og velinformeret del af den demokratiske proces. Derfor er der visse
begivenheder og emner, som indimellem ikke virker væsentlige, men som er væsentlige at
oplyse om i forhold til det demokratiske perspektiv (Schmidt & Mørk: 2016: s. 76). Derfor
bliver disse emner alligevel valgt ud fra et væsentlighedskriterium og gjort forståelige for
modtagerne, selvom de kan være komplicerede og kedelige. I et forsøg på at
imødekomme risikoen om, at det kan blive kedeligt for borgerne, kan de direkte
konsekvenser for borgerne af en ny lovgivning forklares ved eksempelvis cases. På den
måde er der større mulighed for, at borgerne forstår væsentligheden af nyheden.
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Ved emner som er komplicerede, tunge og tekniske, men som også er væsentlig viden for
folket, kan man lægge endnu et kriterium ned over historien for at mindske ovennævnte
risiko - nemlig identifikation.

Via identifikation kan man for eksempel forsøge at se på, hvad et nyt EU-direktiv om
landbrug betyder for danske landmænd og for priserne på fødevare i Danmark. Her
opleves en direkte identifikation for de danske landmænd, men en indirekte identifikation
kan også opleves hos andre borgere, der ikke er landmænd. Dette skyldes, at andre
borgere med stor sandsynlighed kan forestille sig, hvordan deres arbejde ville ændre sig,
hvis de fik samme direktiver i deres branche. Derudover er majoriteten af den danske
befolkning involverede i danske landmænd, da de leverer mælk, kød og æg til
supermarkederne, som de fleste anvender i deres hverdag. Derfor vil det være væsentligt
for de fleste danskere, når priserne på disse produkter stiger. Nogle af værktøjerne til at
skabe identifikation kan for eksempel være vox pops eller cases, hvor konsekvenserne for
forbrugerne og landmændene bliver direkte afspejlet ud til befolkningen via
repræsentanter for denne. En case er en kilde, som en journalist har udvalgt til sit produkt,
som er et eksempel på den problemstilling eller den vinkel, som journalisten ønsker at
have i sit produkt. Identifikationskriteriet består i at nå ud til modtagerne og fange deres
opmærksomhed ved at præsentere dem for noget genkendeligt og derved vække
genkendelige følelser i dem (Schmidt & Mørk:2016: s.:77).
Der kan skabes identifikation på flere måder. Journalisten kan eksempelvis benytte sig af
personificering. Personificering handler om at få mennesker frem i historien. Mennesker
kan man som menneske identificere sig med, og når man kan identificere sig med noget
så fundamentalt som nogle, der ligner en selv, glider informationerne lettere ind
(Thorlacius: 2017: s. 88). Endnu bedre er det, hvis disse mennesker i historien kan fortælle
om følelser eller situationer, som modtagerne kan nikke genkendende til og sætte sig ind i
(Schmidt & Mørk: 2016: s. 77).
Udover personificeringen så er der også den kulturelle nærhed eller miljønærhed, som det
også bliver kaldt (Schmidt & Mørk: 2016: s. 77). Geografiske distancer kan overkommes
ved hjælp af denne undergenrer af identifikationskriteriet. Særligt i den globale verden er
geografisk nærhed ikke længere så vigtigt, hvorimod en kulturel og miljømæssig nærhed
er steget i væsentlighed (Schmidt & Mørk: 2016: s. 77). En modtager kan identificere sig
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med et produkt, hvis det formår at vækker en følelse af kulturel samhørighed hos
modtageren, eller hvis modtageren kan genkende og identificere sig med det miljø, der
bliver skildret i indholdet (Schmidt & Mørk: 2016: s.77-78).
Sidst men ikke mindst kan en journalist benytte sig af relevans for at få identifikation ført
ind i indholdet. Her gælder det om at komme med oplysninger om konsekvenser, der kan
ramme modtageren direkte. Når modtageren får oplysninger om, hvilke konsekvenser der
direkte kan berøre modtageren selv, så kan man ikke komme tættere på (Schmidt & Mørk:
2016: s. 78). Jo flere historien har relevans for, og jo mere direkte journalisten formår at
fremhæve konsekvenserne (det værende sig positive eller negative), des bedre bliver
produktet modtaget, og jo lettere tager modtagere informationerne til sig (Schmidt & Mørk:
2016: s. 78). Hvad der er relevant for modtageren, er ikke altid ensbetydende med, at det
også er vigtigt i et samfundsmæssigt perspektiv, men der er ofte en sammenhæng
(Schmidt & Mørk: 2016: s. 78).

Sensation er det fjerde kriterium. Her spiller journalisten på forbløffelse og overraskelse.
En historie eller vinkel er sensationel, hvis det præsenterer noget uventet, noget der ikke
er set eller hørt før eller noget der er opsigtsvækkende. Flere studier viser, at sensation får
modtagerne til at dvæle ved et journalistisk produkt, og det har gennem tiden vist sig, at
sensation sælger (Schmidt & Mørk: 2016: s. 78). Det er et velkendt fænomen, at når man
bliver overrasket og støder på en uventet og opsigtsvækkende nyhed, så bliver man
nysgerrig og vil have mere. Dette gør sig også gældende for en modtager af journalistisk
indhold. Derfor ses det ofte, at sensationskriteriet bliver anvendt, og flere og flere medier
anvender det hyppigere og hyppigere for at vinde i den skarpe konkurrence om
mediebrugernes opmærksomhed.

Konflikt er det femte og sidste kriterium i rækken af de klassiske nyhedskriterier. En
konflikt er en strid mellem to eller flere personer og/eller interessenter (Schmidt & Mørk:
2016: s. 79). Konflikt kendes især fra politisk journalistik, når to eller flere parter er uenige.
Det kan for eksempel være uenighed om, hvordan en bestemt lov skal udforme sig,
hvordan samfundet skal se ud eller lignende. Modtageren får her mulighed for at vælge
side og identificere sig med især den part, som modtageren selv holder med (Schmidt &
Mørk: 2016: s. 79). Ligesom sensation pirrer konflikt også til brugeres nysgerrighed. Man
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vil gerne vide mere, og man vil især gerne vide, hvem der har ret og vinder. Konflikter er
svære at undgå i forhold til politik og i et demokratisk samfund, men som journalist kan
man også forsøge ikke kun at skildre konflikten, men også forsøge at tilføje mulige
løsninger på en eventuel konflikt og skabe en konstruktiv tilgang til et konfliktfyldt emne
(Schmidt & Mørk: 2016: s. 79), da dette har vist sig at have en positiv effekt hos brugerne.
Dette vil afsnittet nedenfor redegøre nærmere for.
De udbyggende nyhedskriterier
I de senere år er der kommet et større fokus på såkaldt konstruktiv journalistik. Det er
journalistik, som ikke bare fortæller om konflikterne, men som også kommer med et bud
på, hvordan konflikterne eventuelt kan løses. Til tider inddrager man også brugerne, så de
også får lov at komme med mulige løsningsforslag (Schmidt & Mørk: 2016: s. 79). Dette
har lagt navn til et nyt kriterium, der ikke er blandt de fem klassiske, men som der
efterhånden lægges større og større vægt på. Det kaldes for konstruktivitet. Selvom det er
svært at nå til enighed, så ønsker de fleste af os, og især den yngre generation, (Gottlieb:
2017: s. 30-31) at få afklaring på konflikter og en afslutning på historier. Derfor bliver der i
højere grad sat fokus på den konstruktive journalistik. Journalisten bliver en hjælper, der
forsøger at give borgerne et konstruktivt bud via kilder og research på, hvad man kan gøre
for at finde en løsning. Det behøver ikke bare være en løsning på konflikter, men kan også
være en løsning i forhold til de samfundsproblemer og -debatter, som journalistikken
beskriver (Schmidt & Mørk: 2016: s. 81).
Dette kriterium skal ikke gå ind og erstatte den klassiske, kritiske vagthund, der holder
magthaverne i kort snor og råber op, når der er noget galt (Bro: 2006: s. 69-70). Det skal
tværtimod supplerer den kritiske journalistik, så modtagerne ikke føler, at det hele er
håbløst, men at der findes måder, hvorpå man kan løse et givent samfundsproblem
(Schmidt & Mørk: 2016: s. 81)(Gottlieb: 2017: s. 30). I dag hvor teknologien kan være med
til at inddrage modtagerne, behøver det hele ikke at være op til journalisten selv, når det
kommer til konstruktive input. En journalist kan eksempelvis komme med flere mulige
konstruktive idéer til løsninger via sine kilder, men kan også inddrage modtagerne og
mediebrugerne ved hjælp af for eksempel afstemninger eller kommentarer på digitale
platforme såsom webaviser eller sociale medier (Schmidt & Mørk: 2016: s. 81-82).
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Endnu et nyt nyhedskriterium er det såkaldte eksklusivitetskriterium (Schmidt & Mørk:
2016: s. 81). Det handler om, at medierne skal være alene om at bringe en god historie.
En solohistorie. En eksklusiv historie som ingen andre medier har fået fat i, har høj prioritet
på en redaktion (Schmidt & Mørk: 2016: s. 81), fordi man her har muligheden for at
overraske og spille ud med et sensationelt produkt. Ingen andre kan præsentere den
samme historie, og man er det første medie til at sætte dette på dagsordenen (Schmidt &
Mørk: 2016: s. 81). En solohistorie kan altså via sin sensationelle karakter vække
modtagerens nysgerrighed og hjælpe medierne i kampen om brugernes opmærksomhed.
Eksklusivitetskriteriet kan dog misbruges af især spindoktorer og presserådgivere. Hvis de
bevidst udnytter journalister og mediernes trang til at få patent på solohistorier om en stor
dansk virksomhed eller den politiske elite til eksempel, så kan de nå langt i deres
kommunikative mål, som er at varetage deres arbejdsgivers interesse. Det gør de ved at
dele bidder af informationer ud til medierne - vel at mærke velovervejede informationer,
som presserådgiverne gerne vil have ud. På den måde giver presserådgiverne
journalisterne det, som de gerne vil have - informationer som ingen andre har. Til gengæld
får presserådgiverne den information ud gennem medierne, som de gerne vil have ud,
fordi den i større eller mindre grad gavner deres arbejdsgiver (Schmidt & Mørk: 2016: s.
81). Denne problematik har ført til diskussioner vedrørende objektiviteten og journalistens
rolle overfor samfundet, og om disse kompromitteres i stræben efter solohistorier.
Én af præmisserne for at være først ude er hurtighed. I en digital verden, hvor det nu er
muligt at publicere journalistiske produktioner med et enkelt klik på internettet, er hurtighed
og dét at være først ude blevet til et nyt kriterium, der vinder mere og mere indpas i takt
med teknologiens udvikling (Schmidt & Mørk: 2016: s. 79). Det er ikke altid nok, at en
historie er af yderste væsentlighed (Knudsen: 2002: s. 93), er eksklusiv eller har en
konstruktiv vinkel (Schmidt & Mørk: 2016: s. 81). Man skal som medie også være den
første ude med en historie. Med de sociale mediers indtog på den digitale publicistiske
scene skal det gå endnu stærkere nu i konkurrencen om at være først, end det skulle før.
Vigtigheden af at være først ude med en nyhed, et interview eller lignende er ikke til at
tage fejl af i dag, hvor alle kan få de nyheder og den underholdning, de vil have, når de vil
have det (Schmidt & Mørk: 2016: s. 79)(Gottlieb: 2017: s. 21), og hvor antallet af diverse
medier stiger. Hvis et medie er først ude med en historie, får de læsernes opmærksomhed
først, hvilket betyder, at det er dette medie, der får kliks og dermed læsere, seere og/eller
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lyttere ind forbi deres site. Det er dem, der er først ude, der sælger sine produkter. Dette
skyldes i særdeleshed, at især de digitale medier tjener deres penge på annoncer, da det
er et fåtal af mediebrugere, der gider at betale for deres nyheder mere, eftersom indhold er
frit tilgængeligt hos de fleste andre medier (http://nyheder.tv2.dk/business/2017-10-18saadan-tjener-facebook-milliarder-paadig)(https://www.information.dk/debat/2014/11/nyheder-efterspurgt-produkt-ingen-betale).
For at tiltrække annoncører skal medierne påvise, at de har en stor trafikstrøm på deres
site, hvilket indikerer for annoncørerne, at deres annoncer og bannere vil blive set på sitet.
Det kan dog blive en etisk udfordring at skulle være først ude hele tiden, da det ofte tager
tid at få alle korrekte oplysninger i en given sag på plads. Den tid har man ikke længere,
hvorfor det efterhånden mere handler om at komme først fremfor at nyheden er korrekt
(Schmidt & Mørk: 2016: s. 79). Derfor kan man i fremtiden komme til at se flere fejl,
misinformationer og ukorrekte oplysninger i landets medier. På online-medier lægger man
ofte nyheder ud med det samme, og det er derfor ikke altid, at man når at få alle
oplysninger og nuancer med i første version af nyheden. Derfor optimerer og opdaterer
man ofte en nyhed med for eksempel nye vinkler, sidehistorier eller faktabokse. Til tider
laver man forbedrede udgaver og regulære opdateringer af tidligere versioner af enkelte
historier, så al fakta og information kommer med i sidste ende (Schmidt & Mørk: 2016: s.
79).

I takt med at journalistikken udvikler og former sig efter de nye tider og teknologier, så
udvikler og former nyhedskriterierne sig også. De klassiske nyhedskriterier ændrer
karakter og form, men beholder deres essens. Nye nyhedskriterier opstår i takt med at
teknologien forbedres, bliver hurtigere og mere dominerende i mediebilledet. Til trods for
det så er og bliver nyhedskriterierne, nye som gamle, en rettesnor rundt omkring på
redaktionerne for, hvad der giver god, engagerende og oplysende journalistik til borgerne.
For at kunne overføre disse pejlemærker for godt journalistisk indhold til de nye
medieplatforme som sociale medier, kræves der dog nogle justeringer. Aslak Gottlieb har i
forbindelse med sit fellowship på Syddansk Universitet i 2015-2016 beskæftiget sig med at
lave nøjagtig sådanne justeringer. Han har forsøgt at tilpasse nyhedskriterierne, så de
fanger de unge, der hvor de er repræsenteret i stor stil og får deres nyheder fra - nemlig
de sociale medier. Aslak Gottlieb kalder nyfortolkningen for engagementkriterierne.
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Engagementskriterierne
I et forsøg på at nyfortolke de klassiske nyhedskriterier og tilpasse dem sociale medier har
Aslak Gottlieb udviklet fem nye kriterier, som han kalder for engagementskriterierne. Aslak
Gottlieb forklarer, at de skal ses som en overbygning til de traditionelle nyhedskriterier
(Gottlieb: 2017: s. 10), og at de primært er orienteret mod den yngre målgruppe, der i høj
grad befinder sig på de sociale medier (Gottlieb: 2017: s. 89)(http://astridhaug.dk/danskerne-paa-sociale-medier-2018/). De fem nye
engagementskriterier er (Gottlieb: 2017: s. 6):
•

Trending

•

Meningsfuldhed

•

Engagement

•

Overraskelse

•

Konstruktivitet

Trending er en overbygning af aktualitet, som er en af de fem klassiske nyhedskriterier.
Overbygningen gør trendingkriteriet blødere end aktualitetskriteriet, da det nu ikke længere
er hastighed, der dikterer kriteriet, som det gør med aktualitet, hvilket er beskrevet i
afsnittet om de klassiske nyhedskriterier. Det er derimod holdbarhed, der er afgørende for
trendingkriteriet (Gottlieb: 2017: s. 21). Behovet for aktualitet er nemlig ikke lige så
presserende blandt de unge internetbrugere, som det engang var - kun med undtagelse af
skelsættende begivenheder som for eksempel folketingsvalg og terrorhandlinger. Det
kræver nemlig en stor systematik at følge slavisk med i den massive nyhedsstrøm for en
ung mediebruger, og hvis man misser en del af en historie, kan man være sat af. Aslak
Gottlieb nævner heriblandt eksempler såsom, at hvis man misser en epoke i udviklingen af
en borgerkrig, er man sat af. Ligeledes hvis man misser den seneste holdopstilling under
en ministerrokade, er man sat af i den politiske dækning (Gottlieb: 2017: s. 20). Denne
vedholdenhed besidder de unge ikke, men grundet den teknologiske udvikling er de unge
til gengæld blevet massive mediebrugere i en tidligere alder end hidtil (Gottlieb: 2017: s.
20). De er optaget af strømninger og fællesskaber, og små diller/trends bliver til
internetfænomener og derigennem en ny måde at kommunikere og interagere på
digitalt (Gottlieb: 2017: s. 20). Selvom man muligvis ville sige, at internetfænomener
løsriver sig fra virkelighedens verden ved at have deres eget virtuelle liv, så skelner de
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unge ikke på denne måde (Gottlieb: 2017: s. 20-21). For dem ér internettet den virkelig
verden. Man må derfor anerkende trending som et nødvendigt kriterium, hvis man ønsker
at imødekomme de unge nye mediebrugere.
Den gængse balancegang mellem at give de unge mediebrugere det, som de gerne vil
have og det, som de ikke vidste, at de gerne ville have, gør sig også gældende, når det
kommer til trending (Gottlieb: 2017: s. 21). Men upåagtet hvilken side af balancebommen,
man som redaktion står på, så er det uundgåeligt ikke at lade trends styre den
redaktionelle prioritering, og det handler i højere grad om at skabe en lyttende kultur på
redaktionen. De fremtidige mediebrugere er nemlig vant til at blive set og hørt af de
producenter, der leverer indhold til dem, og der er ingen tegn på, at det forholder sig
anderledes for journalistiske nyhedsmedier (Gottlieb: 2017: s. 21). Grundet den
teknologiske udvikling er det ikke kun ligesindede mediehuse, der er mediehusenes
konkurrenter længere. Det er i ligeså høj grad andre medieproducenter, der forstår at lytte
til deres målgruppe. Det er derfor nødvendigt at lytte til de medietrends, der florerer på
internettet, hvis man ønsker højere brugerengagement på det indhold, man som medie
distribuerer (Gottlieb: 2017: s. 21).

Det næste engagementskriterium er meningsfuldhed. Selvom det kan virke banalt, at
indholdet selvfølgelig skal give mening, så skal meningsfuldhed forstås på to måder:
mening i denotativ forstand og mening i kontekstuel forstand (Gottlieb: 2017: s. 22).
Mening i denotativ forstand betyder, at de klassiske hv-spørgsmål bliver besvaret, så
indholdet ikke bliver ubrugeligt for brugeren. Her er det vigtigt at huske på, at de unge
mediebrugere endnu ikke har et uddannelsesniveau og en livserfaring, der gør, at man
kan forvente, at al elementær viden er til stede i lige så høj en grad hos dem som hos
ældre mediebrugere (Gottlieb: 2017: s. 22). Selvom det formodes, at de unge
mediebrugere nemt selv ville kunne undersøge de manglende informationer på internettet,
så er der langt større sandsynlighed for, at de i stedet vender sig mod et andet
medieindhold eller endda udvikler aversion mod mediebrandet og/eller mod selve
nyhedsgenren, stofområdet eller emnet generelt, hvis de ofte oplever en følelse af ikke at
forstå indholdet (Gottlieb: 2017: s. 23).
Mening i kontekstuel forstand betyder, at den unge mediebruger ønsker at forstå, hvorfor
de bør beskæftige sig med det pågældende indhold (Gottlieb: 2017: s. 23). Her er det
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vigtigt at forstå, at meningen med et indhold ikke er givet autoritativt. Dette betyder, at det
ikke er tilstrækkeligt, at indholdet kommer fra et bestemt brand, eller hører ind under et
bestemt stofområde. Det er derfor nødt til at fremgå tydeligt, hvorfor det er vigtigt og
relevant, at den pågældende unge mediebruger skal beskæftige sig med det pågældende
medieindhold. Dette er også grunden til, at meningsfuldhed er en overbygning af det
klassiske nyhedskriterium væsentlighed. Men hvor væsentlighed mere indikerer et bredere
væsentlighedsperspektiv for en større gruppe mennesker, så refererer meningsfuldhed
mere til betydningen for den enkelte modtager (Gottlieb: 2017: s. 25). Konkret kan
meningsfuldheden blive skabt implicit gennem den måde, som indholdet bliver formidlet
på, men også eksplicit via rubrikker, underrubrikker og billeder kan mediebrugeren
påvirkes til at forstå, hvorfor historien giver mening for dem (Gottlieb: 2017: s. 25).

Det tredje engagementskriterium lægger også navn til alle kriterierne - det er nemlig
engagement. Dette skyldes, at det faktisk er det væsentligste af dem alle (Gottlieb: 2017:
s. 26). I denne sammenhæng skal engagement forstås på to måder (Gottlieb: 2017: s. 26)
1): Som en målestok for den interaktion, som brugerne gør med et mediets indhold og 2):
Som den opfordring brugerne oplever enten under eller efter, at brugeren har interageret
med en enkelt nyhed eller et nyhedsmedie. I følge Aslak Gottlieb skal indholdet nemlig
give brugerne lyst til at “...dele, kommentere, bidrage, søge videre. Men også mere
vidtgående, afledte tanker og handlinger. Genoverveje, reflektere, forstå, stemme, støtte,
protestere, sympatisere, diskutere, melde sig, arbejde for en sag” (Gottlieb: 2017: s. 26).
Når man skal måle engagement (forståelse 1), kan det måles kvantitativt med for
eksempel: læsetid, visninger, lyttetid, delinger, kommentarer, klikrater og lignende
(Gottlieb: 2017: s. 26). Disse forskellige målestokke kan give et meget præcist og effektivt
billede af brugeres præferencer og adfærd, hvorfor sociale medier i denne kontekst skaber
et meget værdifuldt værktøj for medier og andre organisationer i ordets bredeste forstand
til at indsamle informationer om deres målgrupper. Dette kan i sidste ende være med til at
hjælpe en redaktion med at vurdere og prioritere indhold ud fra et datadrevet grundlag
(Gottlieb: 2017: s. 26). Dog argumenterer Aslak Gottlieb for, at der findes nogle former for
måleenheder, der umiddelbart indikerer et højere engagement end andre. Dette er for
eksempel, når en bruger deler, kommenterer eller klikker på et indhold. I princippet
argumenterer Gottlieb for, at disse typer for engagement viser højere engagement end ren
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læsning, visning eller lytning (Gottlieb: 2017: s. 26). Dette er dog med det forbehold, at
man kan diskutere, at hvis en bruger interagerer i 10 minutter med en artikel, så må det
unægteligt udvise mere engagement, end hvis samme bruger blot liker artiklen på de
sociale medier efter kun at have læst rubrik og underrubrik. Netop derfor er der også stor
forskel på, hvordan man kan måle engagement på henholdsvis analoge og digitale
platforme. Man kan nemlig argumentere for, at det faktum alene, at man har betalt en høj
pris for et abonnement på en papiravis, er et udtryk for et stort engagement. Også selvom
at brugeren ikke har skrevet for eksempel læserbreve, eller benytter sig af avisens
særtilbud til læsere (Gottlieb: 2017: s. 26-27).
Som tidligere skrevet så findes der to forståelser af engagement. Den første forståelse var
som en målestok for den interaktion, en bruger gør med et mediets indhold. Denne form
for data og brugeradfærd har efterhånden været anvendt i lang tid på digitale
nyhedsredaktioner, og det forventes derfor, at begrebet er en del af det daglige
redaktionelle arbejde (Gottlieb: 2017: s. 27). Men dette er ikke ensbetydende med, at
engagement er et journalistisk kriterium endnu. For at kunne lykkedes med dette ville det
kræve, at begrebet også bliver forstået kvalitativt, som forståelse nummer to indbyder til
(Gottlieb: 2017: s. 27). Dette betyder, at engagement skal forstås som selve
nyhedsjournalistikkens formål og funktion. I praksis ville det kræve, at man drejer fokus
væk fra, hvordan brugeren interagerer med selve journalistikken, til at fokusere på hvordan
brugeren engagerer sig i journalistikkens genstandsfelt, som er sagen, historien eller
emnet for produktet (Gottlieb: 2017: s. 27). Det journalistiske indhold skal engagere
brugerne til handling. Denne forståelse gør også, at engagementsbegrebet korrelerer med
både meningskriteriet, konstruktivitetskriteriet og identifikationskriteriet. For det er
nødvendigt, at brugeren på baggrund af nyhedsdækningen føler, at de kan gøre noget ved
den pågældende sag, og på den måde ender dækningen med at give mening for dem den nytter noget (Gottlieb: 2017: s. 27). Det skal altså være journalistik, der er
handlingsbaseret fremfor blot rapporterende eller refererende. Gottlieb mener dog, at
engagementskriteriet primært korrelerer med det traditionelle nyhedskriterie identifikation dog med undtagelse af, at den er mere vidtgående. For det er nemlig nødvendigt at have
identifikation til stede for at skabe engagement, men der kan godt være identifikation til
stede, uden at der er engagement (Gottlieb: 2017: s. 27).
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Overraskelse er det fjerde engagementskriterie, som korrelerer med det klassiske
nyhedskriterie sensation. Men hvor sensation primært foregår i selve nyheden, så kan
overraskelsen også ske i formidlingen af nyheden (Gottlieb: 2017: s. 29). Og ifølge
Gottlieb er der hårdt brug for en overbygning af sensationskriteriet, for de unge digitale
mediebrugere har i fokusgrupper givet udtryk for, at de finder de klassiske
sensationsprægede nyheder for trivielle. Blandt andet havde en af respondenterne udtrykt
at “Så trutter de lige i patos-trompeten”, om den måde tabloidmedierne dækkede en sag
på (Gottlieb: 2017: s. 29). Selvom det naturligvis formodes, at respondenter generelt ofte
fremstiller et meget idylliseret billede af deres egne medievaner i mediebrugeranalyser, så
er det alligevel nødvendigt at bide mærke i den ovennævnte kommentar (Hopmann et. al.:
2014: s. 230). Den afslører nemlig, at respondenten havde en stor bevidsthed omkring,
hvilke virkemidler sensationspræget historier spiller på (Gottlieb: 2017: s. 28).
Ovenstående kan muligvis tyde på, at mediebrugerne ikke længere vil underholdes, men
dette er bestemt ikke tilfældet, ifølge Gottlieb. Utraditionelle vinkler og greb modtog højt
engagement i hans forsøg med nyhedsproduktion til unge (Gottlieb: 2017: s. 29). Gottlieb
nævner blandt andet et forsøg, hvor en reporter afbrød en 10. klasses undervisning og
belønnede dem med brunsviger, hvis de svarede korrekt på spørgsmål fra
indfødsretsprøven. Selve nyheden var ikke ny, da den havde floreret på de danske medier
hele dagen, men overraskelsen lå i den måde, nyheden blev dækket på (Gottlieb: 2017: s.
29). Ifølge Gottlieb er det derfor nødvendigt at “finde den vinkel, dine brugere ikke havde
set komme. Grav de informationer frem, brugerne ikke anede fandtes. Vælg et format eller
en genre som bryder med konventionerne” (Gottlieb: 2017: s. 28).

Det sidste engagementskriterium er konstruktivitet. Naturligt nok lægger konstruktivitet sig
op af det klassiske nyhedskriterium konflikt, men er et eksempel på, hvordan
engagementskriteriet er en overbygning af de klassiske kriterier. For uden konflikt er der
ingen konstruktivitet (Gottlieb: 2017: s. 31). Konflikter er fortsat interessant læsning, men
kan gøres endnu bedre med en konstruktiv vinkel eller udgang på historien (Gottlieb:
2017: s. 31). Kriteriet er vigtigt i forlængelse af det faktum, som blev nævnt under
meningsfuldhedskriteriet: Journalistik skal nytte noget eller føre til noget (Gottlieb: 2017: s.
30). Da Gottlieb foretog sine interviews i fokusgrupperne, erfarede han, at respondenterne
fortsat fandt konflikthistorier spændende. Samtidig blev der også udtrykt en afsky for den
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genkendelighed, som indimellem præger den slags historier, og efterspørgslen på “noget
mere” og “et nyt perspektiv” gik igen under fokusgrupperne (Gottlieb: 2017: s. 30). Gottlieb
fornemmede direkte en tendens til, at respondenterne groft sagt mente, at journalistik
skulle gøre verden til at bedre sted. Det er denne iagttagelse, der ligger til grund for
udviklingen af dette kriterie (Gottlieb: 2017: s. 31). Man skal altså ikke lade sine
konflikthistorier “stå og blafre i vinden. Unge ønsker at fastholde en tro på, at der findes
løsninger på de problemer, vi og verden står i. Søg optimistiske udgange og sidevinkler,
hvis du ikke kan finde en konstruktiv vinkel på selve historien”, opfordrer Gottlieb (Gottlieb:
2017: s. 30).

Opgavens analyse vil blandt andet være bygget op omkring Aslak Gottliebs
engagementkriterier, der tager udgangspunkt i de klassiske nyhedskriterier. Der er dog
blevet foretaget nogle ændringer i et forsøg på at tilpasse kriterierne til opgavens case Instagram, hvilket vil blive beskrevet yderligere i metodeafsnittet. Ud fra Aslak Gottliebs
engagementskriterier er der formuleret to hypoteser til indholdsanalysen, der vil blive
undersøgt:

Hypotese 1: Trending og meningsfuldhed skaber incitament til højere engagement fra
brugerne på et opslag, end hvis trending og meningsfuldhed ikke er til stede i et opslag.
Ud fra dette vil opgaven i praksis undersøge, om brugen af trendy og meningsfulde
hashtags som for eksempel #travel, #ootd og #love vil øge brugerengagementet på et
medie som Instagram. De trendy og meningsfulde hashtags er defineret ud fra de mest
anvendte hashtags i 2017 (Iconosquare: 2018: s.12+16-25). Fremgangsmåden vil blive
forklaret mere dybdegående i metodeafsnittet.

Hypotese 2: Konstruktivt indhold giver et øget brugerengagement.
Den første hypotese er udarbejdet ud fra engagementkriterierne trending og
meningsfuldhed. Den anden hypotese er udformet ud fra kriteriet konstruktivitet. Kriteriet
engagement er med i indholdsanalysen i skikkelse af den første forståelse af begrebet,
som blev præsenteret ovenfor. Kort opsummeret er forståelse nummer et ifølge Gottlieb
og i denne opgave en målestok for brugernes interaktion med det analyserede indhold.
Der vil derfor blive analyseret engagement ud fra likes og kommentarer på opslag på
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Instagram. Kriteriet overraskelse er undladt i analysen, da det ikke har været muligt at
overføre det abstrakte begreb til en konkret definition, som der kan kodes efter.
Kompositionsteori
Da opgaven har valgt at bruge den sociale medieplatform Instagram som case, er det
nødvendigt at underbygge den eksisterende teori om indhold i form af tekst med teori
omkring visuelt indhold og kommunikation. Dette skyldes, at Instagram adskiller sig fra
mange af de andre sociale medieplatforme ved primært at have fokus på billeder i stedet
for på tekst. Da billedet og den visuelle kommunikation har så grundlæggende en rolle på
Instagram, vil opgaven også benytte sig af kompositionsteorier udarbejdet af fotograf
Casper Tybjerg og forsker og ph. d lektor i visuel kommunikation Lisbeth Thorlacius.
Formålet er at benytte teorierne om billedekomposition til at udforme nogle variabler til
kodebogen, der omhandler den visuelle kommunikation i det indhold, som bliver
produceret til Instagram. Dette vil resultere i, at opgaven vil kunne analysere indholdet i en
mere fuldendt form, der både vil analysere på den visuelle kommunikation, den tekstuelle
kommunikation og de generelle værktøjer leveret af selve platformen til at kommunikere
med.

Kompositionsteori er med til at forklare, hvorfor og hvordan et publikum drages mod et
visuelt element i en kommunikationssituation. Det er dog et meget vidt teoribegreb og
spænder over et utrolig stort felt. Der findes alt fra kompositionsteori om linjer og farver til
kompositionsteori om motiver, lys og blænde (Tybjerg: 2009: s. 27-34). Fælles for disse
undergenrer af kompositionsteori er, at det hele handler om at få den bedst mulige setting
til sit fotografi eller sin video (Tybjerg: 2009: s. 14), så budskabet bliver modtaget og
forstået så godt som muligt. Inden der dykkes ned i kompositionsteorien, vil der blive
præsenteret noget teori om visuel kommunikation generelt. Formålet med dette er
indledningsvist at forstå begreber og teorier, som kompositionsteorien også trækker på.
Dertil vil det følgende afsnit også hjælpe til en videre forståelse af variablerne, der bygger
på teori om visuel kommunikation og billedkomposition.

For at få succes med nogen former for kommunikation, det værende sig visuel, verbal eller
tekstuel, så er afsender og modtager nødt til at forstå hinanden via en såkaldt “fælles
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kode” (Thorlacius: 2018: s. 203). Koden er bygget op af tegn, der hver er tillagt en
betydning. Disse tegn er sat sammen af flere, så de danner en sammenhæng og
tilsammen danner en betydning, som modtager og afsender begge forstår og kan afkode
(Thorlacius: 2018: s. 203). Dette gælder også for billeder og kommunikation via disse. Der
findes særligt to begreber, som er værd at nævne, da de knytter sig til den kommunikative
kode og den menneskelige evne for at afkode kommunikation via visuelle elementer. Det
første begreb som Thorlacius nævner, er den metakommunikative funktion. Egentlig
benyttes dette begreb i kunstens verden, når der i et billede reflekteres over et andet
billede. Dette sker for eksempel, når en kunstner reproducerer en anden kunstners værk i
en nyfortolket version (Thorlacius: 2018: s. 203-204). Når man taler om visuel
kommunikation, så henviser kommunikationen her til sammenhænge, hvor det visuelle
virkemiddel tidligere har været brugt (Thorlacius: 2018: s. 205), hvorfor begrebet
metakommunikativ funktion pludselig får endnu en betydning. På den måde spiller det
nemlig på menneskers evne til at associere og knække koder ved at forbinde
sammenhænge, en person har set før og genkender (Thorlacius: 2018: s. 206). Et godt
eksempel på dette er interface-metaforer. Disse er en form for visuelle metaforer, hvor
man i den kommunikative kode overfører handlinger i den virkelige verden til visuelle tegn
for disse handlinger på en digital flade. Et visuelt udtryk, som for eksempel ikoner som
skraldespanden eller mappen på en computer, henviser til et andet visuelt fænomen som
det at smide noget ud eller at arkivere noget (Thorlacius: 2018: s. 206). Interfacemetaforer er ikke at forveksle med lingvistiske metaforer, da disse skifter fra et semiotisk
system til et andet semiotisk system i deres kode. Semiotik er studiet af produktion,
overførsel, modtagelse, fortolkning, reaktion på og lagring af betydning ved hjælp af tegnikke alene i tale og skrift men også ikke-sprogligt
(http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Leksikologi_og_terminologi/se
miotik). Interface-metaforer bruger, modsat lingvistiske metaforer, det samme tegnsystem
hele tiden, nemlig det visuelle. Samtidig henviser de sproglige metaforer ifølge Thorlacius
altid til ikke-sproglige semiotiske mekanismer (Thorlacius: 2018: s. 206).
Det andet begreb, som er værd at nævne, da det knytter sig til de kommunikative koder, er
den intersemiotiske funktion. I forhold til den visuelle kommunikative kode, så er den
intersemiotiske funktion væsentlig, når billedet understøttes af tekst eller omvendt
(Thorlacius: 2018: s. 208). Derfor bliver dette begreb særlig relevant i forhold til Instagram,
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når vi skal analysere på opslag, hvor tekst er et supplerende virkemiddel til billedet. Den
intersemiotiske funktion kan udvides med yderligere to termer, der lægger særlig vægt på
samspillet mellem billede og tekst. Forankring og afløsning er første gang formuleret af
Roland Barthes i 1964 (Thorlacius: 2018: s. 208). Især afløsning er her væsentligt, da det
beskriver processen, når billede og tekst gør hinanden til komplette budskaber eller
komplimenterer hinanden og tilsammen fortæller en historie med et budskab (Thorlacius:
2018: s. 208).
Tekst og billede der supplerer hinanden, øger muligheden for information, da supplerende
elementer i en kommunikation udvider mulighederne for flere meddelelsesformer i samme
kommunikationssituation. Dette skaber derved en sammenhængende kommunikation og
et fælles mål om et budskab på tværs af meddelelsesformer. Den mest anvendte
meddelelsesform er den lingvistiske. Men andre bliver også i høj grad brugt i supplerende
kommunikative sammenhænge. Den bogstavelige meddelelse er en meddelelsesform,
hvor man i det visuelle kan identificere motivet ud fra genkendelse af former, linjer, farver
og flader ud fra den viden, som knytter sig til billedets perception. Man ville kunne
genkende et hus, en bil, skikkelsen af en mand eller kvinde, men ville ikke kunne nå
dybere ned i koden end det (Thorlacius: 2018: s. 209). Herefter er der tale om den
symbolske meddelelse. Via denne meddelelsesform kan man nå et stik dybere ned i
forståelsen af billedet. Hvis billedet udsender bestemte symboler, som man har en kulturel
forståelse af, giver det associationer til et andet aspekt og tilføjer dermed en ny dimension
til billedet (Thorlacius: 2018: s. 209). For eksempel hvis et menneske er iført noget
bestemt tøj. Det kunne være en murerske og arbejdsbukser eller en kittel og et stetoskop,
så ville man ud fra symbolværdien ikke være i tvivl om, at man kigger på henholdsvis en
murer og en læge (Thorlacius: 2018: s. 209). Den symbolske meddelelse kan altså tilføje
ekstra tegn til koden og give beskueren yderligere information til at forstå budskabet. Hertil
kan en tekst fuldende billedet, så de to tilsammen tilføjer endnu et lag af information for
beskueren og fortæller en historie, der formidler budskabet i det visuelle element
(Thorlacius: 2018: s. 208-209). Dette er væsentligt at have med in mente, når man ser på
et socialt medie som Instagram, da et billede sagtens kan akkompagneres af en brødtekst
og hashtags, der supplerer billedet og bidrager til et yderligere lag information for
beskueren (Thorlacius: 2018: s. 208-209).
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Instagram er et socialt medie, hvilket blandt andet betyder, at alle kan benytte mediet og
interagere med indhold og andre brugere på lige vilkår (Peters et. al.: 2013: s. 281-282).
Det er sandsynligt at antage, at mange af disse brugere ikke er professionelle ud i
fotokunsten eller visuel kommunikation. De har derfor ikke kompositionsteori eller visuel
kommunikationsteori med i baghovedet, når de tager et billede og lægger det op på deres
profil. Derfor er det valgt i denne opgave at tage de mest elementære
kompositionsbegreber med, der kan bruges mere eller mindre bevidst af alle brugere
uanset graden af indsigt i kompositionsteori og visuel kommunikation.

På baggrund af ovenstående forklaring bliver der i opgaven set på de begreber og
elementer, der går igen hos både Tybjerg og Thorlacius. De er begge enige om det første
element, som vil blive fremhævet i dette afsnit: At farver og fravalg af farver er et
elementært aspekt af kompositionsteorien (Tybjerg: 2009: s. 65-75)(Thorlacius: 2018: s.
21-28). Desuden behandler Rose et. al. i samspil med andre teoretikere også dette
element af kompositionsteorien (Rose et. al.: 2015: s. 187-193). Farvevalg til et visuelt
element (video, billede og så videre) betyder, ifølge samtlige nævnte teoretikere, noget
væsentligt for beskuerens opfattelse og forståelse for den visuelle kommunikations
budskab. Farver spiller en stor rolle i forhold til, hvordan en person opfatter og ser et
billede (Tybjerg: 2009: s. 65). Farver er med til at afspejle virkeligheden samt den
kulturelle kontekst, som billedet er skabt ud fra (Tybjerg: 2009: s. 71). Også fravalget af
farver er væsentligt, for bruges sort/hvid-effekten med omtanke og til det rette motiv, så vil
det kunne indbringe lige så stor begejstring hos beskueren, som et farvebillede ville kunne
(Tybjerg: 2009: s. 65+71+75). Dette mener Tybjerg, da begge former for fotografi har hver
sine fordele og ulemper, der opvejer hinanden (Tybjerg: 2009: s. 75)(Thorlacius: 2018: s.
81). Derfor burde disse fotografier, hvis farverne er brugt korrekt og velovervejet, kunne
opnå samme grad af brugerengagement uanset farveformat (Tybjerg: 2009: s. 75).
Thorlacius beskriver, at sort/hvid-billeder især er velegnede til portrætter, da de er mere
flatterende og fremhæver ansigtstrækkene (Thorlacius: 2018: s. 81). Til gengæld så
tiltrækker de sig langt mindre opmærksomhed end farvefotos på grund af den lave
farvekontrast (Thorlacius: 2018: s. 81). Sort/hvid-billeder kan derfor blive overset, når de
optræder sammen med farvebilleder, da farverne tiltrækker sig beskuerens
opmærksomhed i højere grad end selv de veludførte sort/hvid-billeder, mener Thorlacius
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(Thorlacius: 2018: s. 81). Denne kontrast mellem de to teoretikeres opfattelse af, hvordan
sort/hvid-billeder vil klare sig i forhold til farvebilleder, gør denne observation interessant at
undersøge nærmere.

Et andet element af kompositionsteorien som dette afsnit vil fremhæve, er det faktum, at
mennesker som motiv drager beskueren mod billedet (Thorlacius: 2018: s. 88), da
modtageren identificerer sig med mennesker og menneskelig anatomi (Thorlacius: 2018:
s. 76-77+88).
På grund af dette vil det være muligt at antage, at man som afsender af visuel
kommunikation (i dette tilfælde billeder og/eller videoklip) nemmere vil kunne få sit
budskab igennem såfremt, at mennesker eller menneskelig anatomi optræder i motivet.
Dette skaber en identifikationsfaktor, og koden i den visuelle kommunikation vil gennem
identifikation og genkendelighed være lettere at knække for modtageren (Thorlacius: 2018:
s. 203). Via identifikationen får beskueren lettere ved at forstå billedets, videoens eller
andre visuelle elementers budskab (Thorlacius: 2018: s. 88).
Der er også et tredje element, som er værd at bemærke i Thorlacius’ teori om visuel
kommunikation på digitale medier. Hun forklarer, at visuelle elementer og tekst kan
supplere hinanden og øge forståelsen af kommunikationen for modtageren (Thorlacius:
2018: s. 76-77+93). Hun mener derfor, at visuelle elementer med tilhørende tekst, der ikke
har en relation til den visuelle kommunikation (billede/video/grafik og så videre), bliver
forbigået af beskuerne, da den kommunikative kode bliver svær at knække for modtageren
(Thorlacius: 2018: s. 93). Hun tilføjer dog, at stemningsskabende billeder, der giver
beskueren en såkaldt “good looking”- og “good feeling”-oplevelse, bliver registreret i flere
tilfælde af beskuerne på trods af, at de ikke tilføjer noget yderligere til kommunikationen.
Thorlacius mener, at dette skyldes, at modtagerne trods alt opnår noget ved at se på
billederne - en god følelse indeni. Selvom billederne ikke bidrager yderligere til det øvrige
indhold og forståelsen af dette på et givent digitalt medie, så tolereres de alligevel af
brugerne, fordi de skaber en god følelse hos beskueren (Thorlacius: 2018: s. 93). Dette er
også et greb, som let og mere eller mindre bevidst kan bruges af brugere på sociale
medier, når de bruger visuelle komponenter i deres opslag for at komme ud med et
budskab.
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Ud fra ovenstående teori er der opbygget yderligere tre hypoteser til indholdsanalysen
(Skovsgaard & Svith: 2014: s. 78). Disse skal supplere de to første hypoteser, som
udsprang fra engagementskriterierne. De tre hypoteser er formuleret ud fra
kompositionsteorien samt Thorlacius’ teori om visuel kommunikation på digitale medier.
Den første hypotese indenfor kompositionsteori og visuel kommunikation er udarbejdet ud
fra Thorlacius’ teori om, at mennesker som motiv tiltrækker modtagerens opmærksomhed,
og gør det lettere for beskueren at forstå og modtage budskabet (Thorlacius: 2018: s. 88).
Den anden hypotese er formuleret ud fra Thorlacius’ beskrivelse af, hvordan visuelle og
tekstuelle komponenter på et digitalt produkt bør komplimentere hinanden. En relation
mellem tekst og billede kan endda skabe en fuldbyrdet kommunikationssituation via to
kommunikationsformer (Thorlacius: 2018: s. 76-77). De to elementer kan i sammenspil
levere et samlet budskab til modtageren, som denne formår at forstå fuldt ud på grund af
samspillet mellem den visuelle og skriftlige kommunikationsform (Thorlacius: 2018: s. 7677). Den tredje hypotese er lavet ud fra Tybjergs og Thorlacius’ opfattelser af, hvordan
sort/hvid-billeder vil klare sig i konkurrence med farvebilleder. Den er lavet ud fra teori fra
både Tybjerg, Thorlacius og Rose om farve og farvesymbolik. Tybjerg og thorlacius er
stort set enige hvad angår farver og mangel på farver, men der hersker en mindre
uoverensstemmelse om hvorvidt, at farvebillede og sort/hvid-billeder tiltrækker samme
mængde af opmærksomhed, da Thorlacius mener, at sort/hvid-billeder risikerer at tabe
konkurrencen mod farvebilleder, hvis de optræder side om side med hinanden. Denne
opgave vil arbejde ud fra teorien om, at et sort/hvid-billede ville kunne behage en
modtager lige så meget som et farvebillede. Da hypotese 1 og 2 allerede er udarbejdet ud
fra engagementskriterierne, vil disse tre nye hypoteser hedde hypotese 3, 4 og 5. På
baggrund af ovenstående teori vil de tre nye hypoteser lyde som følger:

Hypotese 3: Billeder og videoer med menneskelig anatomi får mere engagement i form af
direkte interaktion med indholdet som likes og kommentarer end visuelle elementer, der
ikke har mennesker med i motivet.
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Hypotese 4: Hvis der er en relation mellem det visuelle element og det tekstuelle, vil der
forekomme større brugerengagement, end hvis der ikke er en relation mellem disse to
kommunikationsformer i et opslag.

Hypotese 5: Sort/hvid-billeder er lige så gode til at få engagement og respons fra brugere
som farvebilleder
Hypoteser ud fra selve casen
Det har været nødvendigt at modificere dataen og analyserne ud fra, hvad det er for en
social platform, opgaven ønsker at undersøge. Derfor er der udformet nogle hypoteser,
der specifikt går på, hvordan Instagram som platform er udviklet med dertilhørende
særprægede funktioner. Samtidig er der blevet gjort nogle observationer under
udarbejdelsen og indsamlingen af opgavens i alt to populationslister - en poulationsliste for
populære og upopulære profiler på Instagram. Disse observationer ligger også dels til
grund for udformningen af følgende variabler præsenteret nedenfor. Processen med at
finde frem til analysens populationslister vil blive uddybet under afsnittet “Metode”. De
sidste tre hypoteser spiller på de specielle kendetegn, funktioner og værktøjer, som netop
Instagram kan tilbyde sine brugere. Disse funktioner og værktøjer antages nemlig også for
at kunne være virkemidler i forsøget på at brede et budskab ud til modtagere på
platformen, hvorfor det er relevant at undersøge, om der kan findes belæg for denne
påstand. Da opgaven allerede har præsenteret fem hypoteser, vil følgende tre hypoteser
hedde hypotese 6, 7 og 8:

Hypotese 6: De populære profiler slår hyppigere opslag op, end de upopulære profiler
gør.
Hypotese 7: Billeder giver større brugerengagement og -interaktion end videoer og
boomerangs.

Hypotese 8: Hvis opslaget har en brødtekst, får det mere brugerengagement.

For at styrke nogle af resultaterne fra indholdsanalysen, vil der også blive foretaget et
eksperiment. Formålet med eksperimentet er at sikre, at nogle af resultaterne kan blive
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yderligere undersøgt og uddybet. Dette skal være med til at sikre resultaternes validitet.
Eksperimentets hypoteser er udarbejdet efter, at resultaterne fra indholdsanalysen var
tilgængelige, hvorfor en grundigere gennemgang af eksperiments hypoteser vil foreligge
senere i opgaven under afsnittet “Resultater for eksperimentet” samt metodeafsnittet.
Alligevel vil de to hypoteser blive nævnt her. De går dog igen fra to tidligere hypoteser, da
det er nødvendigt at undersøge følgende hypoteser mere i dybden. Grunden hertil er, at
der generelt er meget få forekomster af konstruktivitet samt sort/hvid-billeder i
indholdsanalysen. Hypoteserne for eksperimentet er derfor som følger:

Hypotese 1 for eksperimentet: Konstruktivt indhold giver et øget brugerengagement.

Hypotese 2 for eksperimentet: Sort/hvid-billeder er lige så gode til at få engagement og
respons fra brugere som farvebilleder.

Præsentation af case og begrebsdefinition
I takt med at flere og flere brugere befinder sig på sociale medier
(http://keilbergchristiansen.dk/statistik-om-sociale-medier-i-danmark/), er der ligeledes
også kommet flere platforme til. Men hvor de fleste af dem primært fokuserer på den
tekstuelle kommunikation, er det derimod billeder, der er det primære fokus hos platforme
som for eksempel Snapchat og Instagram. Disse nye platforme med fokus på den visuelle
kommunikation vinder større og større indpas hos brugerne, og der ses også en tendens
til, at indhold med billeder og videoer genererer langt mere brugerengagement end indhold
uden (https://blog.hubspot.com/marketing/visual-content-marketingstrategy#sm.00001bzngiew5advox9ujdkoejqf0). Det skiftende fokus på det primære
element har skabt en ny udfordring for medier, som ønsker at være til stede på disse
sociale medieplatforme, da de kræver en helt ny tilgang fra medierne for at kunne tiltrække
engagement fra deres brugere på deres indhold.

Instagram blev lanceret i 2010, og er stiftet af Kevin Systrom og Cheyenne Foster. De
solgte netværket videre i 2012 til koncernen Facebook, der i dag stadig ejer platformen.
Instagram er på få år blevet et meget populært socialt netværk, og medieplatformen har
over en milliard brugere i dag (https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-
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networks-ranked-by-number-of-users/). Populariteten hos platformen har især gjort sig
gældende hos de unge teenagere mellem 16-19 år samt kvinder (Kulturstyrelsen,
Mediernes udvikling i Danmark: 2015: s. 18). Instagram danner også rammen for flere nye
medietrends. Det er for eksempel den platform, hvor bloggere genererer mest trafik til
deres blogs (https://unitate.dk/instagram-markedsfoering/). Tilstrømningen og
populariteten omkring disse nye trends skaber en naturlig interesse blandt flere af verdens
mediehuse, hvorfor både globale og nationale medier selv er tilstede på Instagram. Men
alene at være tilstede på platformen er ikke en forudsætning for succes. Ligesom dengang
medierne skulle gøre deres indtog på Facebook og senere hen på andre sociale medier
som for eksempel Twitter, ser det ikke ud til, at de endnu har knækket koden for, hvordan
man skal bruge et socialt netværk som Instagram, hvor det er billederne, der er i fokus
(Gottlieb: 2017: s. 13-15+62-63). Og denne observation er ifølge Aslak Gottlieb faktisk et
velkendt fænomen, at medierne først formår at tilpasse deres indhold til et bestemt socialt
medie efter, at brugerne har taget det pågældende medie til sig og er godt i gang med at
benytte det (Gottlieb: 2017: s. 11;63). Det er netop denne lange responstid, som forringer
mediernes chance for at nå ud til de danske brugere på sociale medier som for eksempel
Instagram, mener Gottlieb (Gottlieb: 2017: s. 56-63). Det er derfor afgørende, at medierne
lærer at skabe relevant indhold til brugerne ved at sætte brugerne i fokus (Gottlieb: 2017:
s. 62-63+35-36). Men da Instagram er særlig i sin udtryksform og primært har fokus på det
visuelle og ikke det tekstuelle aspekt af kommunikationen, kan det være svært at omstille
sit indhold som medie. Det er netop denne problematik, der gør Instagram relevant som
case. For hvordan producerer man som medie indhold, der giver en høj grad af
brugerengagement på en platform, hvor omdrejningspunktet primært er billeder og ikke
tekst?
Instagram er valgt som case, da platformen fokuserer på den visuelle kommunikation,
hvilket er væsentligt for denne opgaves problemformulering. Derudover er dataen
tilgængelig på Instagram, hvorimod Snapchat er et langt mere lukket forum, hvor indhold
fra en bruger kun er tilgængeligt for andre, hvis de bliver godkendt af den pågældende
bruger. Dette ville skabe en masse udfordringer i form af at sikre vilkårligheden af
dataudtrækket på Snapchat. Derudover er brugerengagementsfunktioner såsom likes og
kommentar en integreret del af Instagram, hvorimod det slet ikke er muligt at like eller at
kommentere på samme måde på snapchat. Brugerengagementsfunktionerne på
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Instagram minder på den måde om de resterende sociale medieplatforme, der fokuserer
mere på den tekstuelle kommunikation. Dette er en vigtig faktor på grund af to ting: 1)
opgaven har hidtil påvist, at den visuelle kommunikation vinder mere og mere indpas
generelt grundet påvist højere grad af brugerengagement med indhold, hvor der er
tilknyttet et visuelt element og 2) det er rent faktisk muligt at tilføje visuelle elementer på de
tekstpræget platforme. Dette betyder, at resultaterne fra opgaven potentielt vil kunne
overføres til andre sociale medieplatforme med det forbehold, at det altid vil være
nødvendigt at modificere, når der skal klarlægges kriterier til et bestemt medie, da alle
medier kræver forskellige indgangsvinkler (Peters et. al.: 2013: s. 283).

Inden opgaven vil belyse metoden anvendt til analysen, vil der herunder komme en
begrebsdefinition på forskellige funktioner på Instagram:
Først og fremmest vil begrebet instagrammer blive forklaret. Begrebet definerer
grundlæggende en person, der har opnået stor succes med sin profil på Instagram, og
derved har mange følgere og har et højt brugerengagement på sine opslag. Grundet den
store succes kan instagrammeren for eksempel fungere som promoter for virksomheder,
produkter eller brands (https://loggershut.dk/tjen-penge-paa-instagram).
Begrebet følgere vil blive forklaret næst. Som beskrevet ovenover så har en instagrammer
typisk mange følgere. Dette betyder i praksis, at en masse profiler har været inde på
instagrammerens profil og vurderet, at de er så interesserede i instagrammerens indhold,
at de gerne vil følge vedkommende. Ved at trykke på “følg”-knappen på instagrammerens
profil vil alle instagrammerens opslag og stories fremgå på følgernes startsider. Når en
følger logger ind på Instagram, vil vedkommende komme direkte ind på sin startside, hvor
der kun vil være opslag og stories fra de profiler, som vedkommende følger.
Opslag er Instagrams pendant til et opslag på for eksempel Facebook. Forskellen i dette
tilfælde er bare, at opslaget typisk er et billede på Instagram, hvor det typisk er en tekst på
Facebook (https://www.webwise.ie/parents/explained-image-sharing-app-instagram/).
Opslagene ligger som en form for collage inde på en instagramprofil, og andre profiler kan
gå ind på en profil og kigge på deres opslag og se, hvad de har lagt op. En forudsætning
for dette er dog, at profilen er offentlig, da man har muligheden for at lave den privat. Dette
betyder, at personen bag profilen i så fald skal give tilladelse til, at en potentiel følger kan
følge profilen og se dens indhold.
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I denne opgave vil der ikke blive sat fokus på begrebet story, hvorfor begrebet ikke vil blive
forklaret i dybden. Men da det er en forholdsvis ny funktion på Instagram, der allerede nu
har vist tegn på at kunne åbne op for mange muligheder rent publicistisk, og da opgaven
vil nævne begrebet nede i diskussionsafsnittet, er det alligevel relevant at nævne den.
Stories på Instagram er egentligt blevet omtalt som værende en kopi af Snapchats storyfunktion, men siden lanceringen af Instagrams nye story-funktion i 2016 tog det kun otte
måneder at overhale Snapchats funktion i antal stories publiceret dagligt
(https://finans.dk/erhverv/ECE10725796/snapchat-faar-baghjul-instagram-har-nu-over400-millioner-daglige-brugere/?ctxref=ext). I praksis betyder det, at en instagramprofil kan
optage nogle sammenhængende videoer, som så vil blive vist øverst som et lille ikon på
følgeres startside. Begrebet kan for eksempel anvendes til at vise et produkts funktion eller
til at kunne fortælle en lidt længere historie. Siden funktionen er blevet lanceret, er det
blevet observeret under kodningen til denne opgave, at der nu forekommer færre videoer i
opslagene, som muligvis kan være rykket op i stories-funktionen. Dette er dog fortsat kun
en påstand, og kan ikke påvises.
Ovenfor bliver det nævnt, at det typisk er billeder, der dominerer opslagene på Instagram.
Dette er også korrekt, men det er i virkeligheden nok mere korrekt at sige, at det er det
visuelle udtryk, der dominerer. Dette skyldes, at der findes forskellige former for opslag. En
profil kan vælge mellem at lave en boomerang, en video, et billede eller en collage med et
eller flere af de visuelle elementer. Hvor et billede, en video og en collage giver meget sig
selv, så er begrebet boomerang ikke lige så almen kendt. I praksis er en boomerang en
video uden lyd, der kører i ring. Er videoen en mand, der løfter en colaflaske fra et bord, vil
boomerangen vise en mand, der skiftevis løfter colaflasken fra et bord og sætter den
tilbage igen og igen. Boomeranger kører altså i loop og stopper aldrig.
En måde at kunne promovere sin profil på Instagram er ved hjælp af hashtags. Når en
profil har lavet et opslag, som består af et billede med en brødtekst, kan profilen også
tilføje hashtags. Hashtags er alt fra et enkelt ord til kortere eller længere sætninger, der er
mærket med symbolet # foran ordet eller sætningen. Hashtags inddeler billederne i
kategorier som for eksempel mad, sport og underholdning med videre (Iconosquare: 2018:
s. 12+15-26). Det er en slags stikord til, hvad et billede forestiller. Dette kunne for
eksempel være ét af de 10 mest anvendte hashtags som for eksempel #love. Når profilen
har tilføjet et hashtag til sit opslag, vil opslaget blive vist i søgeresultaterne, hvis andre
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profiler søger på det pågældende hashtag. Denne funktion kan være yderst anvendelig.
Hvis man for eksempel ønsker at se inspirationsbilleder af make up, kan man søge på
#makeup eller #inspiration og vil på den både blive præsenteret for nogle opslag, der kan
matche dét, som man søger efter. Hashtaggets muligheder skaber også forskellige
metoder at forsøge sig med hashtags på. For ønsker man at genbruge nogle af de meget
anvendte hashtags og drukne i mængden af opslag, eller tør man forsøge sig med at
skabe sit eget hashtag med risiko for, at ingen nogensinde finder ens opslag?
Når man logger ind på Instagram, vil man komme direkte ind på et feed. En brugers feed
er startsiden på Instagram, der rummer et overblik over alle de seneste opslag fra de
profiler, som den pågældende bruger måtte følge.
Til sidst i begrebsdefinitionen vil likes og kommentarer kort blive nævnt. Sociale medier er
efterhånden hyppigt anvendte og har stødt vokset i over 10 år både i antal af forskellige
sociale medieplatforme, popularitet og i antal brugere. Derfor er der efterhånden meget få,
der ikke ved, hvad likes og kommentarer er. Det kan kort forklares som tilkendegivelser af
en mening om opslaget, som modtagerne kan give i form af likes eller kommentarer. Hvor
likes på Instagram primært indikerer noget positivt, kan kommentarer både være af positiv,
negativ eller neutral karakter.
Case design
Det ville være mest fyldestgørende at se på, hvordan indhold fungerer på samtlige sociale
medieplatforme (Hopmann: 2014: s. 50)(Elmelund-Præstekær: 2014: s. 187). Dette er
desværre udelukket, da der hverken er tid eller ressourcer til det i denne opgave
(Hopmann: 2014: s. 50). Dette er et enkeltcasestudie, hvorfor opgaven via denne case vil
forsøge senere at give generelle anbefalinger ud fra analysernes resultater af casestudiet.
Resultaterne vil i højere eller mindre grad kunne føres over på andre sociale medier. Dog
ser denne opgave på billedbårne sociale medier, da den visuelle kommunikation vinder
mere og mere indpas på sociale medieplatforme generelt
(https://blog.hubspot.com/marketing/visual-content-marketingstrategy#sm.00001bzngiew5advox9ujdkoejqf0). Der findes indtil videre ikke mange sociale

medier, hvor den visuelle kommunikation er den primære, men medier som Instagram og
Snapchat er allerede på banen, og statistikker viser, at bruger og især de unge brugere
tager disse visuelle platforme til sig (https://www.statista.com/statistics/272014/global-
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social-networks-ranked-by-number-of-users/) (Kulturstyrelsen, Mediernes udvikling i
Danmark: 2015: s. 18).
På baggrund af dette vil denne opgave gerne se på et medie, hvor den visuelle
kommunikation er det primære element på platformen fremfor det tekstuelle. Dette
argument forstærkes af argument om, at research på sociale medieplatforme med fokus
på den visuelle kommunikation er i sit spæde stadie, og medier endnu ikke er fuldt ud
tilstede eller forstår at bruge disse visuelt kommunikerende platforme som
distribueringskanal for deres indhold (Gottlieb: 2017: s. 9-14).
Ud fra kriterierne nævnt under afsnittet “Præsentation af case og begrebsdefinitioner”, er
der opstillet en abstraktionsstige for hvilken social medieplatform, opgavens analyser vil se
nærmere på. Abstraktionsstigen, der er brugt til at finde frem til det sociale medie, der
bliver undersøgt, ser således ud (Van Dalen: 2017: Metode 1, 9. februar):
•

Online og digitale medier
•

Online, digitale medier med mulighed for brugerinteraktion
•

Sociale medier
•

Billedbårne sociale medier
•

Instagram

Netop fordi det visuelle får større og større betydning for indhold og kommunikation via
sociale medier, bliver det interessant at undersøge, hvilke generelle tendenser der er at
tage højde for netop i forhold til dette. Da de sociale medier samtidig kommer til at kunne
konvergere mere og mere med hinanden, er det også interessant at se på en social
medieplatform med et primært fokus på den visuelle kommunikation, som kan konvergere
med sociale medieplatforme, der primært fokusere på den tekstuelle kommunikation.
I øjeblikket findes der kun relativt få billedbårne sociale medier, men tilgengæld fylder det
visuelle mere og mere på de tekstbårne medier som Facebook og Twitter
(https://blog.hubspot.com/marketing/visual-content-marketingstrategy#sm.00001bzngiew5advox9ujdkoejqf0). Sociale medieplatforme med fokus på
visuel kommunikation har både mange ligheder, men er også meget forskellige fra
hinanden. Ligesom at sociale medier generelt har forskellige nicher og funktioner, gør det
samme sig også gældende, når det visuelle er i centrum. Ved for eksempel Snapchat og
Instagram, der begge har det visuelle i fokus, er netop den visuelle kommunikation en af
flere ligheder, men forskellighederne er mindst lige så mange. På Snapchat bliver indhold
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sendt personligt direkte til en modtager, og det slås ikke op i et feed, man skal scrolle
igennem. Det betyder også, at når man modtager budskaber på denne platform, kan man
ikke nemt vælge det fra, som man kan på Instagram. Dette skyldes især præmissen om, at
hvis man har brugt energi på at ansøge en anden snapchat-bruger om at få lov til at se
deres indhold, så ser man det nok også, når det bliver sendt direkte til en. Dette mindsker
derfor også konkurrencen mellem de forskellige brugeres indhold. Dog er der kommet en
ny funktion på Snapchat med en ny side, hvor brugere kan ‘vindueskigge’ på billeder af en
masse indhold fra udvalgte populære brugere, som de så herefter kan trykke på og
modtage indhold fra i form af videoer og billeder. Det er også muligt at følge disse videoer,
hvilket vil ændre platformens algoritmer til at præsentere vedkommende for flere brugere
med lignende indhold. Hashtags er heller ikke relevant på Snapchat, hvorimod det er et
forholdsvis bærende element på Instagram. Derudover har Instagram, som mange andre
sociale medieplatforme, muligheden for at lægge vedvarende indhold op. Det er hele
idéen bag flere sociale medier, at man kan gå tilbage og se tidligere indhold og budskaber.
Det bliver på platformen. Ved Snapchat forsvinder kommunikationen efter at modtageren
har trykket på en lille firkantet knap og set det, der blev leveret fra afsenderen til
modtageren. Det er kun, hvis man aktivt vælger at gemme indholdet eller tager et
screenshot, at man kan gemme det.
Trods alle disse forskelle er der også mange ligheder. For eksempel har Snapchat det
visuelle i fokus. Det er også muligt på Snapchat ligesom på Instagram at tilføje en
brødtekst til sit billede. Derfor spiller relation mellem det visuelle og brødtekst også ind på
dette billedbårne sociale medie. Når der er tale om opslag med billeder, videoer og så
videre, så gælder observationerne i forhold til kompositionsteori også. Og på ingen af de
sociale medier gider brugerne at følge profiler, der ikke er interessante, ikke slår relevant
indhold op eller som ikke har et flow i publiceringen.
I og med at opslag i dag kan konverteres til og deles på flere sociale medier på en gang,
kan resultaterne fra opgavens udvalgte case også potentielt have relevans for ikke
billedbårne sociale medier.

Side 44 af 144

Sophie Dalgaard
Sofie Helene Grue

Cand. Public.

Januar 2019

Metode
Formålet med denne opgave er at undersøge, om der overhovedet findes en modtager til
alle de budskaber, som bliver sendt ud på de sociale medieplatforme, der fokuserer på
visuel kommunikation samt, hvilke værktøjer en afsender kan benytte sig af for at sikre en
modtager til sit indhold. Da platformen Instagram stadig er så ny og researchen omkring
platformen er i så spæd et stadie, vil det være at springe nogle grundlæggende led i
processen over, hvis opgavens analyse udelukkende fokuserede på nyheder. Inden man
er i stand til at kunne undersøge, hvordan man udbreder nyheder på Instagram, er man
nødt til først at undersøge, hvordan man generelt finder en modtager til sit budskab på et
socialt medie, der fokuserer på den visuelle kommunikation fremfor den tekstuelle
kommunikation. Analysen vil derfor se på, hvad private instagrammere gør for, at deres
indhold bliver set og hørt af en gruppe modtagere, der endvidere interagerer med
indholdet. Indholdsanalysen vil derfor analysere indhold fra profiler af privatpersoner for at
klarlægge nogle tendenser.
Derudover vil eksperimentet senere forsøge at finde kausale sammenhænge mellem
enkelte tendenser og brugerengagement. Resultaterne fra både indholdsanalysen og
eksperimentet vil senere hen bliver formuleret til nogle anbefalinger, som redaktioner kan
inkorporere i deres journalistiske arbejde, når det gælder om at få modtagere til at
interagere med redaktionelt indhold på sociale medier, der har den visuelle kommunikation
i fokus.

Som nævnt i afsnittet ovenfor vil opgaven benytte sig af følgende to analyseformer for at
besvare opgavens overordnede problemstilling: En indholdsanalyse og et eksperiment.
Formålet med indholdsanalysen i denne sammenhæng er at se hvilke generelle
tendenser, der findes, når en afsender skal sende et budskab til en gruppe modtagere på
sociale medieplatforme, der fokuserer på den visuelle kommunikation (ElmelundPræstekær: 2014: s. 187). Dertil kommer der et ønske om, at modtageren skal interagere
med det indhold, hvori budskabet ligger. Helt konkret i denne sammenhæng betyder det,
at en indholdsanalyse kan hjælpe os med at kategoriserer indhold fra disse specifikke
sociale medieplatforme, opgaven ønsker at undersøge og herefter sammenholde dem
med graden af brugerengagement. Med en indholdsanalyse vil man derfor være i stand til
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at sige hvilke af de fabrikerede variabler, der giver brugerengagement på platformen
Instagram.

Et eksperiment er fordelagtig til at finde kausale sammenhænge mellem to fænomener.
Det kan altså hjælpe os til at forklare, hvordan en variabel kan være årsag til effekten af en
anden variabel. Et eksperiment tillader os at gå i dybden med nogle af de observationer,
der blev gjort i indholdsanalysen. Dette kan for eksempel være et resultat, der stikker ud
og/eller en variabel med meget få forekomster i indholdsanalysen, hvorfor det findes
nødvendigt at understøtte de resultater med et eksperiment også (Elmelund-Præstekær:
2014: s. 200). På den måde kan der både siges noget generelt med en indholdsanalyse,
og derudover også siges noget dybere i forhold til årsagssammenhænge ved at
undersøge udvalgte fænomener med et eksperiment (Elmelund-Præstekær: 2014: s.
187)(Hopmann et. al.: 2014: s. 229). Definitionen af en indholdsanalyse og en uddybning
af dens anvendelse i denne opgave vil blive formuleret i første del af dette afsnit.
Definitionen af eksperimentet og en uddybning af dennes anvendelse vil blive beskrevet i
den sidste del af afsnittet.
Indholdsanalyse
En indholdsanalyse er en metode, der går i dybden med indholdet i et medieprodukt
(Elmelund-Præstekær: 2014: s. 187). Dette produkt kan være video, lyd, tekst eller
billeder. Indholdsanalyser er velegnede til at finde generelle mønstre og tendenser. Ved at
anvende en indholdsanalyse vil det derfor være muligt at se på, hvilket indhold der
genererer mest brugerengagement på Instagram. Via dette vil der kunne formuleres nogle
anbefalinger og retningslinjer for, hvad der kræves af indhold for at opnå meget
brugerengagement og mange følgere (Elmelund-Præstekær: 2014: s. 187). En
indholdsanalyse bringer os ikke i dybden af et konkret fænomen, men analysen kan være
med til at kategorisere indhold og derigennem give os en idé om, hvad der virker
(Elmelund-Præstekær: 2014: s. 189).

For at kunne gennemføre en indholdsanalyse skal der udarbejdes en kodebog (ElmelundPræstekær: 2014: s. 187-189). En kodebog er en oversigt over de variabler, som man
ønsker at kode for i sin indholdsanalyse. I kodebogen står variablerne forklaret med en
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definition af variablen samt dens værdi (Elmelund-Præstekær: 2014: s. 194-196)(se bilag
1). For at sikre validiteten i en kodebog er det en stor fordel at lade sig inspirere af allerede
eksisterende teori, når man udarbejder sine variabler (Skovsgaard & Svith: 2014: s.
73+78). Nogle af opgavens variabler er blandt andet inspireret af Aslak Gottliebs
engagementskriterier for på den måde at være i stand til at kunne undersøge, om
Gottliebs generelle engagementskriterier kan overføres direkte til den specifikke sociale
medieplatform Instagram. Derudover er nogle af variablerne udarbejdet efter
kompositionsteorier, som i denne opgave er redegjort for ved hjælp af flere forskellige
teoretikere. De resterende variabler er udarbejdet ud fra selve casen og dens særprægede
funktioner. Nedenfor vil følge en beskrivelse af alle variablerne samt hvilken teori, de
udspringer fra.
Variabler udarbejdet ud fra engagementkriterierne
Kodebogens variabler der relaterer til den tekstuelle del af Instagram, er udarbejdet efter
de engagementskriterier, der mere eller mindre kan overføres til Instagram. Det har været
nødvendigt at omformulere dem, så de passede til mediet, men de er blevet omformuleret
uden, at de har tabt deres egentlige betydning defineret af Aslak Gottlieb. I denne proces
har der også været et kriterium, som måtte sorteres fra, da det ikke var muligt at tilpasse
det og definere det efter mediet i tilstrækkelig grad. Nedenfor vil følge en gennemgang af
de tre variabler udarbejdet ud fra Aslak Gottliebs engagementskriterier.

Den første engagementsvariabel, som er udarbejdet ud fra Aslak Gottliebs
engagementskriterier, er en kombination mellem Gottliebs trend og meningsfuldhed. Som
beskrevet i teoriafsnittet er kriteriet trend affødt af det klassiske aktualitetskriterium
(Gottlieb: 2017: s. 20-23). Trend betyder, at indholdet skal være aktuelt, følge et emne der
er oppe i tiden, som brugerne gerne vil læse om (Gottlieb: 2017: s. 20-21). Begrebet
meningsfuldhed forklarer, hvordan indholdet skal have en mening, være brugbart og
betyde noget for brugeren. Det er en blødere udgave af det klassiske
væsentlighedskriterium (Gottlieb: 2017: s. 22-23). Ifølge Gottlieb er det væsentligt at
forklare brugeren, hvorfor de skal bruge tid på indholdet. Det skal altså give mening for
brugeren, og de skal vide, hvor forfatteren vil hen med sit indhold (Gottlieb: 2017: s. 22).
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En af de funktioner, hvor det er tydeligt at opdage trends og væsentlighed på Instagram, er
hashtags. Da en instagrammer ofte vil benytte sig af hashtags for blandt andet at lokke
nye følgere ind på vedkommendes profil, og at det derfor har en væsentlig rolle på selve
platformen, afspejler dette sig også i diversiteten og anvendelsen af forskellige hashtags.
Alle begivenheder, fænomener, trends og lignende har et hashtag. Brugen af specifikke
hashtags kan altså afsløre, om en instagrammer producerer indhold, der giver mening for
modtagerne og som følger en trend. For at højne validiteten af variablen har vi valgt at
fokusere på ni ud af de 10 mest trendy emner på Instagram. Disse er udarbejdet og
defineret i en rapport af analysefirmaet Iconosquare (Iconosquare: 2018: s. 15), der
beskriver de nyeste data indenfor Instagram i 2017. De mest anvendte hashtags i 2017
falder ind under følgende ti emner: mode, skønhed, sport, mad, underholdning,
uddannelse, kendte, automobile køretøjer, turisme og non-profit (Iconosquare: 2018: s.
15). Emnerne er blevet defineret af Iconosquare på baggrund af en analyse af alle
anvendte hashtags i året 2017 samt hyppigheden af forekomster af disse hashtags.
Resultaterne er derefter blevet inddelt i ovenstående kategorier, som så definerer de
emner med størst aktivitet i 2017. Variablen vil derfor defineres således, at hvis opslaget
indeholder et af de mest anvendte hashtags i et af de ovenstående emner, vil opslaget
blive kodet for at have taget højde for trend og meningsfuldhed. Dog vil emnet “non-profit”
ikke blive medregnet i variablen, da dette indikerer professionelle organisationer, og
opgaven ønsker kun at undersøge indhold udelukkende hos privatpersoner, der er
instagrammere, hvilket vil blive uddybet under afsnittet “Indholdsanalysens opbygning”. I
rapporten udarbejdet af Iconosquare finder man både de ti største emner i 2017, men
også de mest populære hashtags indenfor hver kategori, og det er disse, variablen vil
kode efter (se bilag 1 for kodebogen, hvori listen over de mest anvendte hashtags ligger).
Forekommer bare én af de populæreste hashtags fra et af de ni emner i et opslag, vil
opslaget blive kodet for at medtænke trend og meningsfuldhed. Argumentet er altså, at har
en profil valgt at medtage én af de mest populære hashtags fra ét af de ni mest populære
emner på Instagram i 2017, så har profilen også taget højde for, hvilke emner der er
trendy og i samme moment hvilke emner, som brugere på Instagram har beskæftiget sig
mest med i 2017, hvilket indikerer en form for meningsfuldhed for modtagerne af indholdet.
Med denne variabel ønskes at besvare hypotese 1, som påstår, at opslag der tager højde
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for meningsfuldhed og trends vil modtage en højere grad af brugerengagement
sammenlignet med de opslag, der ikke tager højde for meningsfuldhed og trends.

Det næste engagementkriterium, som kodebogen er blevet udarbejdet ud fra, er kriteriet
engagement. Som nævnt i teoriafsnittet forklarer Gottlieb, at indhold skal fordre til
engagement. I denne variabel skal det forstås sådan, at brugerne skal få lyst til at gøre
noget med indholdet ved for eksempel at dele det, like det eller kommentere på det, hvilket
er Gottliebs første måde, at forstå kriteriet på. På Instagram er det muligt at både like og
kommentere et opslag, derfor er det valgt at lade værdien for variablen være det antal
likes og antal kommentarer, som opslaget har. Dette vil både kunne oplyse, om opslaget
har fordret til engagement fra brugerne, men også i hvor høj grad opslaget har fordret til
engagement fra brugerne. Denne variabel vil nemlig senere hen i processen med
dataudtræk blive brugt som måleenhed i forhold til de resterende variablers resultater. I
analyseprocessen vil denne enhed korrelere med de resterende variabler for at se, om der
er en sammenhæng mellem den pågældende variabels resultat og antallet af engagement
fra modtagerne. Denne variabel skal derfor hjælpe med at besvare samtlige hypoteser, da
det er den variabel, som vil blive anvendt som måleenhed for brugerinteraktionen - og
engagementet.

Det sidste engangementkriterium som er blevet anvendt i kodebogen, er kriteriet
konstruktivitet. Gottlieb forklarer, at især unge mediebrugere har brug for, at en konflikt
ikke bliver hængende uden bud på en løsning (Gottlieb: 2017: s. 30). Da konstruktivitet er
et meget vidt begreb, har det været nødvendigt at konkretisere begrebet meget, for at det
kunne passe ind i en variabel. Variablen lyder derfor således: “Står der noget i teksten,
som angiver, at der skal ske/burde ske noget i fremtiden, som er mere/større/vigtigere end
instagrammeren selv og instagrammerens eget liv?”. Variablen knytter sig derfor ikke
længere til det klassiske nyhedskriterium konflikt, som Gottlieb egentlig beskriver det
(Gottlieb: 2017: s. 30-31), hvilket var nødvendigt for at kunne konkretisere begrebet
tilstrækkeligt til at højne reliabiliteten og gøre begrebet muligt at måle på. Men det er ikke
uden konsekvens at konkretisere på den måde, da det i dette tilfælde går ud over
validiteten af variablen. Dette skyldes, at det formodes, at der ikke vil forekomme specielt
mange forekomster af variablen samt, at der er en stor risiko for, at der vil blive kodet et
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sted, hvor et opslag egentlig ikke er konstruktivt, da definitionen har gjort begrebet mere
generelt end førhen. Dette skyldes endvidere, at en simplificering og konkretisering af
definition af et ellers meget ukonkret og kompliceret begreb unægteligt forandrer begrebet
en smule, når kompleksiteten tages ud af begrebet. Det har altså sine konsekvenser, men
ikke desto mindre forsøger variablen stadig at levere løsninger og konstruktivt indhold til
modtagerne. Denne opvejning har vi været meget opmærksomme på, men valgte alligevel
at formulere variablen således, da det i denne proces ikke kan undgås at konkretisere sig
tættere på et reliabelt resultat men længere væk fra et validt resultat (Skovsgaard & Svith:
2014: s. 68-70). Vi mener, at der stadig ville kunne blive vist generelle tendenser hos
brugerne i forhold til deres interaktion med konstruktivt indhold ud fra denne variabel.
Denne konsekvens er en præmis for overhovedet at kunne foretage en måling på
konstruktivitet, hvorfor vi har valgt at medtage variablen alligevel. Denne variabel knytter
sig hermed til hypotese nummer to, som vil teste forskellen i brugerengagement på indhold
uden og indhold med et konstruktivt input.
Variabler udarbejdet ud fra relevante visuelle kommunikations- og kompositionsteorier
Udover Aslak Gottliebs engagementskriterier er der også formuleret variabler, der bygger
på elementer fra visuel kommunikation og kompositionsteorier, da Instagram fokuserer på
den visuelle kommunikation primært. Her er der taget udgangspunkt i Lisbeth Thorlacius’
seneste teori om visuel kommunikation på digitale medier.

Selvom Instagram er et billedbåret socialt medie, så er det stadig muligt at vedhæfte en
brødtekst i opslagene. Thorlacius forklarer, at en tekst og et billede, der supplerer
hinanden, hjælper til yderligere forståelse af budskabet (Thorlacius: 2018: s. 208).
På baggrund af ovenstående teori vil der blive lavet en variabel, der ser på, hvor ofte der
hører en brødtekst med i et opslag. Som en videreførelse af denne variabel, er der også
formuleret en variabel, der skal vise, hvor ofte relation mellem brødtekst og det visuelle
element forekommer. Disse variabler skal forsøge at besvare hypotese 4, der påstår, at en
relation mellem brødtekst og det visuelle element giver mere brugerengagement end et
opslag uden relation mellem brødtekst og det visuelle element. Denne variabel er
udarbejdet på baggrund af teorien om afløsning, formuleret af Thorlacius (Thorlacius:
2018: s. 208-209).
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Som beskuer og modtager af visuel kommunikation tiltrækkes mennesker af billeder med
mennesker, fordi man kan identificere sig med det, og de følelser, som måtte komme til
udtryk via menneskelige motiver (Thorlacius: 2018: s. 88). På baggrund af dette er der
blevet udformet en variabel, der skal kode for, om der befinder sig en del af den
menneskelige anatomi i det visuelle element i opslaget. Thorlacius mener, at når man kan
identificere sig med et billede, får man lettere ved at leve sig ind i den historie, som billedet
vil fortælle (Thorlacius: 2018: s. 88). Man får lettere ved at analysere motivet og derved
også lettere ved at knække den kommunikative kode (Thorlacius: 2018: s. 203). På
baggrund af dette vil det være muligt at antage, at man som afsender af visuel
kommunikation nemmere ville kunne få modtagere til sit budskab på sociale medier som
Instagram såfremt, at mennesker eller menneskelig anatomi er med på motivet. Dette gør
sig gældende grundet den identifikationsfaktor, der bliver skabt ved at inkludere den
menneskelige anatomi (Thorlacius: 2018: s. 203). Variablen skal være med til at hjælpe
med at finde belæg for hypotese 3. Denne påstår, at opslag med en del af den
menneskelige anatomi i det visuelle element vil give mere brugerengagement end opslag,
hvor der ikke er en del af den menneskelige anatomi til stede i det visuelle element af
opslaget.

For at besvare opgavens hypotese 5 vil en variabel kode for, om det visuelle element i et
opslag er i sort/hvid eller farve. Denne variabel er udarbejdet på baggrund af teorien om,
at farver blandt andet skaber blikfang og stemning i billedet (Thorlacius: 2018: s. 21-23).
Dette er effekter, der kan medvirke til at få et bestemt budskab ud til modtageren, da de
fremkalder bestemte følelser og associationer hos beskueren (Tybjerg: 2009: s. 6566)(Thorlacius: 2018: s. 52-53). En farve kan have en betydning i sig selv og dermed være
et visuelt tegn til den kommunikative kode, der gør sig gældende i den givne
kommunikationssituation (Thorlacius: 2018: s. 206+208). Sort/hvid giver et klassisk og
roligt udtryk, der kan være med til at give beskueren en rolig sindsstemning (Tybjerg:
2009: s. 75). Bruges sort/hvid-funktion rigtigt, er den, ifølge Casper Tybjerg, lige så god
som farvebilleder (Tybjerg: 2009: s. 75). Det vil altså være muligt at fange beskuerens
opmærksomhed og at kommunikere via sort/hvid-billeder lige så vel som farvebilleder, hvis
denne effekt bruges med omtanke (Tybjerg: 2009: s. 65+75). Variablen er derfor
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udarbejdet for at kunne blive korreleret med antal brugerengagement, som var
indholdsanalysens målestok for at se, om der ses en forskel i antal brugerengagement på
de opslag, hvor det visuelle element er i farve kontra sort/hvid.
Variabler udarbejdet ud fra Instagram
Foruden variablerne udarbejdet ud fra engagementskriterierne og kompositionsteorien er
der også variabler i kodebogen, som udelukkende er udarbejdet ud fra selve platformen
Instagram. Dette omhandler følgende to variabler, hvor der ønskes at undersøge 1) hvor
mange hashtags der er på opslaget og 2) hvilken type opslag er det: billede, video,
boomerang eller en kombination af flere.

Den første variabel vedrørende hashtags er udformet, da hashtags oprindeligt primært er
knyttet til platformen Instagram. Selvom fænomenet er begyndt at brede sig ud til de
resterende sociale medieplatforme, så er funktionen mest udbredt samt forekomsten af
hashtags fortsat størst på Instagram. Hashtags fungerer som søgeord og medhjælper
derfor til kategorisering af indhold på Instagram. Brugere kan søge på et hashtags som for
eksempel #brexit og blive præsenteret for indhold, hvor #brexit er tilføjet. Der er
selvfølgelig ikke en garanti for, at alt indholdet har en direkte relation til Brexit, da der ikke
sker nogen filtrering eller kontrol med brugen af hashtags, men brugeren har herefter
muligheden for at scrolle ned over deres feed og finde det indhold, som ved første øjekast
ser ud til at passe til det, de leder efter. Da det udelukkende er det visuelle element, der
bliver vist under sådan en søgning, vil det være relationen mellem hashtagget og det
visuelle element, der i sidste ende med stor sandsynlighed vil diktere, om hvorvidt en
bruger vil interagere med det pågældende indhold. Ud fra denne funktion tænkes det, at
flere hashtags må generere mere trafik, da det forestilles, at hvert hashtags kan
sammenlignes med en fiskestang. Jo flere fiskestænger man sætter op, jo større chance
er der for at fange en fisk. Hashtags giver altså en mulighed for at indholdet vil dukke op i
langt flere søgninger end uden et hashtag. Dette giver en bruger en mulighed for at
distribuere sit indhold yderligere og opnå endnu mere brugerengagement på indholdet.
Den første variabel er derfor formuleret ud fra hypotesen om, at der er en positiv
sammenhæng mellem antal hashtags og antallet af likes og kommentarer på et opslag,
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kvag hypotesen om at flere hashtags ‘fanger’ flere følgere og derved mere
brugerengagement. Denne knytter sig derfor til hypotese nummer et.
Næste variabel vedrører de valgmuligheder en bruger har, når de skal producere indhold.
Denne variabel er derfor relevant i forhold til hypotesen nummer syv. Som nævnt tidligere
er Instagram et medie med fokus på den visuelle kommunikation, og en bruger skal derfor
være opmærksom på, at det visuelle element i opslaget vil være det første, som andre
brugere vil lægge mærke til, når de søger nyt indhold. Det er derfor også relevant at vide,
om der er en forskel i antal likes og kommentarer alt afhængig af, om opslaget er med et
billede, en video eller en boomerang. Variablen er derfor udformet således, at koderen
skal notere 0, hvis det er et billede og 1, hvis det er en video og 2, hvis det er en
boomerang og 3, hvis det er en blanding. Under videoer og boomerangs er det ikke likes,
der kan ses, men antal visninger. Derfor vil visninger blive noteret som likes i dette tilfælde
for operationaliseringens skyld, da det kan argumenteres, at vælger en bruger at se en
video, så tæller det lige så meget i graden af engagement, som et like ville gøre. Dette
vurderes ud fra tid, der bruges ved et opslag ved forskellige arter af brugerengagement. Et
like gives ofte hurtigt og uden at gå i dybden med indholdet, dette uddybes senere i
opgaven.
Indholdsanalysens opbygning
Med udgangspunkt i ovenstående teori samt begreber og funktioner fra platformen er der
blevet formuleret ni variabler til kodebogen, som vil blive testet i indholdsanalysen. De otte
hypoteser repræsenterer forskellige værktøjer, hvorpå et opslag kan opnå højt
brugerengagement, hvorfor opgaven vil være i stand til at sige noget om, hvilke parametre,
der kan generere en højere grad af brugerengagement på et opslag. Dette vil blive gjort
efter endt kodning, hvor resultaterne fra de otte variabler vil blive sammenholdt med
variablen vedrørende engagement, der opgøres i antal likes og kommentarer.
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Figur 1. Oversigt over de ni variabler. For en mere dybdegående beskrivelse af de
forskellige variabler og deres værdier henvises der til bilag 1.

For at gøre dette vil indholdsanalysen sammenligne to grupper - en populær gruppe og en
upopulær gruppe. Den populære gruppe indeholder de instagrammer, som forsøger at
opnå succes på Instagram, og hvor det er lykkedes, og de har derfor flere følgere end
gennemsnittet. Den upopulære gruppe indeholder de instagrammere, der også forsøger at
opnå succes på Instagram, men hvor det endnu ikke er lykkedes, og de har derfor færre
følgere end gennemsnittet. Iconosquares rapport fra 2018 er blevet brugt som inspiration
til at kunne definere nogle kriterier til inddeling af de forskellige grupper samt definere
succes (Iconosquare: 2018: s. 5). Ifølge Iconosquare har den gennemsnitlige profil 156
opslag. Da dette er det gennemsnitlige antal af opslag for en profil, er det første kriterium:
Begge gruppers profiler skal indeholde mere end 156 opslag, da præmissen er, at begge
grupper skal stræbe efter at få succes på Instagram og derigennem ønske at opnå mange
følgere ved at bruge mediet jævnligt. Det næste kriterium adskiller de to grupper, da
kriteriet er antallet af følgere. Ifølge rapporten udarbejdet af Iconosquare har den
gennemsnitlige profil 648 følgere (Iconosquare: 2018: s. 5). Dette tal vil derfor blive brugt
som pejlemærke for succes, hvorfor den populære gruppes profiler minimum skal have
648 følgere og den upopulære gruppes profiler maksimum må have 647 følgere.
I hver gruppe vil der være 50 profiler, hvor der vil blive kodet 20 opslag per profil for på
den måde at nå 1000 enheder i hver gruppe (Hopmann: 2014: s. 50). Grunden til at der
ønskes at nå 1000 enheder, skyldes de konfidensintervaller, der hører sig til 1000
enheder. Et konfidensinterval er en matematisk beregning, der tager højde for den
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usikkerhed, der altid vil være knyttet til en stikprøveundersøgelse (Hopmann: 2014: s. 50).
For at sikre et så lille konfidensinterval som muligt og på den måde en så lille usikkerhed
som muligt, er det derfor væsentligt for undersøgelsen at have så mange
stikprøveenheder med som muligt. Når man så alligevel nævner 1000 enheder, så skyldes
det, at der ses en stor forskel på konfidensintervallerne fra 500 enheder til 1000 enheder,
men at man faktisk ikke matematisk vinder meget mere ved at gå fra 1000 til 1500
enheder. Derfor bliver 1000 enheder ofte stræbt efter ved stikprøveundersøgelser og
analyser som denne, hvorfor denne opgave også vælger at følge disse anbefalinger
(Hopmann: 2014: s. 50).
Ved at have to grupper hvoraf den ene har succes og den anden ikke har, er der nu
mulighed for at sammenholde resultaterne for at se, om der er forskel i indholdet. Derved
vil man kunne sige hvilket indhold, der giver et højt brugerengagement. I denne opgave er
der yderligere et kriterium i forhold til den undersøgte population. Det er kun offentlige
profiler på engelsk og skandinaviske sprog (dansk, norsk og svensk), der er blevet
undersøgt, da sprogbarriererne ellers kunne have indflydelse på kodningen.
Konsekvensen af dette vil blive uddybet i afsnittet “Diskussion”. Ideelt set var
populationsudtrækket sket fuldstændig randomniseret gennem Instagrams API, som kort
fortalt er et stykke software, der kan bistå i dataudveksling mellem to computere
(https://www.modified.dk/details/api). Men i lyset af Facebook-skandalen i år, hvor mange
millioner af brugere fik lækket deres personlige oplysninger, har man besluttet at lukke alle
dataudtrækningsfunktioner hos Instagram ned. Dette er gjort for at sikre brugerne, og for
at sikre, at Facebook-koncernen, der ejer Instagram, ikke oplever en lignende skandale på
nogle af deres platforme igen (https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/en-af-87millioner-zuckerberg-blev-selv-ramt-af-facebook-skandalen). Dette har skabt naturlige
begrænsninger for dataudtræk fra platformen, hvorfor denne opgave har været nødsaget
til at finde på alternative metoder til at trække populationen ud på. Populationsudtrækket er
derfor foretaget gennem det digitale værktøj People Map (https://www.peoplemap.co/).
Værktøjet tillod os at søge på et bestemt hashtag og derefter tilfældigt udvælge profiler,
der passede på kriterierne for populationen. Da et af kriteriet hos begge grupperne var, at
de begge skulle forsøge at opnå succes, er det også meget sandsynligt, at hver af
profilerne minimum én gang havde anvendt én af de 10 mest anvendte hashtags i 2017
(Iconosquare: 2018: s. 12). Dette skyldes især det faktum, at hashtags, som tidligere
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nævnt, er en meget central del af Instagram. Det er samtidig en fælles metode for folk at
søge efter indhold på. Derfor blev People Map brugt til at søge på de 10 mest anvendte
hashtags (se bilag 1 for listen over de 10 mest anvendte hashtags i 2017) og udvalgte
derefter tilfældigt profiler ved hjælp af en tilfældighedsgenerator (www.random.org) for at
tjekke, om de passede til de yderligere kriterier. Hvis de passede, kunne de gemmes dem
på henholdsvis den populære eller upopulære liste, som blev udarbejdede undervejs og
lagret på platformen.
Under dataudtrækket blev der gjort en tidlig observation. Flere gange blev der udtrukket en
profil, hvor det var tydeligt, at profilen var falsk
(https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/tv-saadan-tjekker-du-om-en-instagram-profil-erfalsk/5642876). Da opgaven ønsker at undersøge private menneskers adfærdsmønstre,
har det været nødvendigt at udspecificere nogle retningslinjer til at gennemskue de falske
profiler. For at gøre dette lod opgaven sig inspirere af Thomas Bigums indslag i en artikel
på Ekstra Bladets hjemmeside (https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/tv-saadantjekker-du-om-en-instagram-profil-er-falsk/5642876). Thomas Bigum er ekspert i sociale
medier, hvorfor hans råd blev fundet tilstrækkelig til at udarbejde kriterier ud fra. Bigums
første råd er, at hvis hele profilen så ud til at emme af følelsen: “det er for godt til at være
sandt”, så er det nok også for godt til at være sandt. Han nævner blandt andet, at hvis en
pågældende profil ikke udviser naturlig adfærd, så er det formentlig konstrueret. Eftersom
Instagram især indeholder en stærk selfie-kultur, så vil det være meget unaturlig adfærd,
at en profil har en masse opslag uden en eneste selfie. En selfie er et billede af en person,
som vedkommende på billedet selv har taget. Billedet er derfor oftest taget i formatet
halvtotal, der viser personen fra brystet og op, men kan også godt være af hele kroppen.
Dog skal ansigtet være til stede på billedet, før det kaldes en selfie. Finder man det fortsat
vanskeligt at vurdere opslagene, er det også muligt at lave en billedsøgning på billedet fra
opslaget. Dette kan lade sig gøre via et online værktøj, som Google har skabt
(https://images.google.com/). Hvis man søger på “Image search” på Google, kan man
klikke på værktøjet, der vil komme frem som det første hit, og har derefter mulighed for at
søge på et billede. Værktøjet fortæller dig herefter alle de steder, hvor det pågældende
billede er anvendt. På den måde er man i stand til at se, om billedet er brugt i mange
forskellige sammenhænge og eventuelt til mange forskellige profiler, og derfor med stor
sandsynlighed stammer fra en falsk profil. En anden indikator er at gå ind og se på, hvilke
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følgere som profilen har. Ifølge Bigum er der i Asien især et stort marked for falske profiler,
og det er derfor nemt at gå ind og købe sig til for eksempel 1000 nye følgere. Men dette vil
kunne afsløres ved at se på de følgere, som jo især vil bestå af meget internationale og
især asiatiske profiler. Hvis den oprindelige profils indhold egentlig bør udvise et dansk
univers, så kan man undre sig over, hvad 800 asiatiske profiler finder af interesse i et
dansk univers, og denne observation kan også være en indikator på en falsk profil. En
overbygning til denne indikator er, at en profil med mange følgere naturligt forventes også
selv at følge en stor portion af profiler. Det er nemlig en naturlig adfærd på Instagram at
følge profiler for at se deres indhold, og det kan i virkeligheden beskrives som at være en
stor del af hele formålet med at befinde sig på platformen. Har en profil derfor mange
følgere, men følger ingen eller et meget lille antal følgere selv, så kan dette også være en
tydelig indikator på en falsk profil. Omvendt er det også kun naturligt, at det kræver meget
og godt indhold at opbygge en stor gruppe følgere medmindre du er meget, meget kendt,
hvorfor det også er en indikator, hvis en profil har ganske få opslag og rigtig mange
følgere. Der vil selvfølgelig altid være undtagelser, hvor der for eksempel findes profiler
med et mere fortællende formål, eller som måske er et brand, og her vil man måske ikke
på samme måde forvente, at profilen selv fulgte en masse andre profiler. Denne konflikt
skildrer den udfordring, det kan være at udpege de falske profiler, hvorfor en vurdering
skal laves ud fra almen fornuft.
Med ovenstående som retningslinjer blev populationen udtrukket og overført til to lister.
Listerne over de forskellige profiler findes i bilag 2. Når profilerne var fundet, var det
oprindeligt meningen igen at anvende random.org til tilfældigt at udvælge 20 opslag fra
hver profil, som ville blive brugt til indholdsanalysen. Men under en pilottest af kodebogen
stod det klart, at den populære listes profiler havde mange flere opslag over kortere tid end
den upopulære liste havde. Denne observation fandt vi meget interessant, og valgte derfor
at ændre den måde, som analyseenhederne blev indsamlet. Oprindeligt skulle random.org
tilfældigt udvælge 20 opslag, nu blev de 20 seneste opslag per profil kodet. På den måde
kunne man også at sige noget om hyppigheden af opslagene. Det blev vurderet, at
populationen alligevel ville være udvalgt tilstrækkeligt randomiseret, selvom opslagene nu
ikke var randomiserede. På trods af at listen ikke er fundet fuldstændig tilfældigt via
Instagrams API, så vurderes det alligevel, at listen over profiler relevante for
undersøgelsen er fundet tilstrækkeligt tilfældigt.
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Ét opslag på Instagram er lig med én analyseenhed. Indholdsanalysen har derfor 2000
analyseenheder i alt. Analyseniveauet betyder, at der bliver kodet en masse forskellige
elementer tilhørende de forskellige enheder som for eksempel brødtekst, billede og
hashtags.
Indholdsanalysen vil være kodet efter den førnævnte kodebog (se bilag 1)(ElmelundPræstekær: 2014: s. 195). Da en indholdsanalyse i sig selv er en analysemetode, hvor
reliabilitet er en stor udfordring, og da materialet ydermere har været nødsaget til at blive
kodet manuelt, har det været nødvendigt at foretage en interkoderreliabilitetstest
(Elmelund-Præstekær: 2014: s. 199). En definition af en interkoderreliabilitetstest samt
dens resultater vil blive beskrevet længere nede i opgaven.
Analysemetodens udfordringer
En indholdsanalyse som metode rummer flere udfordringer, men især to er væsentlige for
denne opgave (Elmelund-Præstekær: 2014: s. 189):
1. En indholdsanalyse kan tage meget lang tid.
2. Der kan forekomme store udfordringer ved analysens reliabilitet og målingsvaliditet.
En af ulemperne ved en indholdsanalyse er det faktum, at det kan tage meget lang tid at
indsamle tilstrækkeligt med data (Elmelund-Præstekær: 2014: s. 198). Dette viste sig også
at være tilfældet i denne opgave. Da det har været nødvendigt at have to grupper, hvoraf
den ene gruppe indeholdte instagrammere med succes og den anden gruppe indeholdte
instagrammere uden succes, endte det med, at der skulle kodes 2000 opslag i alt, hvilket
er blevet beskrevet i afsnittet “Indholdsanalysens opbygning”. Sammen med kodebogens
udformning, pilottests og dertilhørende rettelser, har det unægteligt taget lang tid - også
mere tid end først beregnet.
Den anden udfordring handler om metodens reliabilitet og målingsvaliditet. Udfordringen
går ud på, hvor pålideligt man empirisk kan indfange de begreber, som er blevet defineret i
teoriafsnittet (Skovsgaard & Svith: 2014: s. 68). Dette skyldes, at det er konstruerede
begreber, som indholdsanalysen forsøger at måle på. Det er derfor afgørende at beskrive
og definere begreberne så godt, at der ikke er tvivl om, hvad der måles på (Skovsgaard &
Svith: 2014: s. 69). Dette gælder i særdeleshed ved denne analyse, da begreberne er
blevet modificeret, så de passer til opgavens case. Operationalisering af begreberne er
nøglen i denne analysemetode, men det er også en udfordring, da man skal være helt
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sikker på, hvordan man definerer og måler på de enkelte begreber, og derefter omdanner
dem til variabler, der kan kodes på i analysen (Skovsgaard & Svith: 2014: s. 66-68). Et
eksempel på dette er variablen vedrørende konstruktivitet. Her har operationaliseringen af
begrebet konstruktivitet betydet, at der måtte accepteres en nedgang af validiteten i
variablen for at højne reliabiliteten. Dette har været nødvendigt for overhovedet at kunne
kode for konstruktivitet, men udfordringen og konsekvenserne deraf er vigtige at
fremhæve. Operationalisering af begreber kan være en stor udfordring, hvor det hertil kan
nævnes, at opgavens kodebog er blevet omformuleret fem gange. Det skyldes dels, at
pilottests har afsløret punkter, der har givet anledning til forbedringer, og dels fordi
kodebogen blev sendt kodebogen til lektorer, der kunne give feedback på kodebogens
indhold (Skovsgaard & Svith: 2014: s. 73-75).
Derudover er det også et problem for indholdsanalysens validitet, hvis det ikke er muligt
for andre at gentage analysen på samme måde, som denne opgave har gjort (ElmelundPræstekær: 2014: s. 199-200). I og med at profiler på Instagram har muligheden for at
gøre sig selv private ved ethvert givent tidspunkt, kan det derfor risikeres, at en given profil
er blevet privat efter vores analyse. Dette vil betyde, at det ikke er muligt at tilgå opslagene
eller brugerengagementet på profilen for andre end for profilens ejer. Dog argumenteres
det, at lignende resultater alligevel vil kunne opnås, hvis blot analysens struktur bliver
gentaget, og at det ikke nødvendigvis kræver denne opgaves akkurate populationsliste.
For at forsøge at imødekomme den store risiko for udfordringer ved kodebogens reliabilitet
og validitet, er selve rammen for kodebogens variabler blevet udformet fra andre forskere,
teoretikere og eksperters definitioner af begreberne, hvilket i sidste ende er med til at
højne validiteten (Skovsgaard & Svith: 2014: s. 73). For at sikre reliabiliteten af variablerne
er der blevet udført en interkoderreliabilitetstest (Elmelund-Præstekær: 2014: s. 199). Med
en interkoderreliabilitetstest kan variablernes definitioner testes for at sikre, at to
individuelle kodere forstår variablen ens og derved koder det samme. I denne
interkoderreliabilitetstest har opgavens to forfattere kodet de samme opslag, som er blevet
printet ud for at sikre, at der ikke kan kommet flere likes eller kommentarer til undervejs på
profilerne. Dette ville nemlig skabe en skævvridning i resultatet. Begge kodere har kodet
ud fra den samme kodebog, men har ikke været i nærheden af hinanden under hele
kodningen, for på den måde ikke at kunne påvirke hinandens resultat. Det kan selvfølgelig
argumenteres, at begge kodere har en forudindtaget fælles forståelse for, hvordan
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kodebogen er udarbejdet, men da de fleste af kodebogens variabler er
observationsvariabler såsom “er der en brødtekst?” eller “er der hashtags?”, vurderes det
ikke, at det ville have den store betydning. Interkoderreliabilitetstesten samt dens
resultater vil blive uddybet i følgende afsnit.
Interkoderreliabilitetstest
Det er ikke nok blot at bygge variablerne i kodebogen op efter teori, da man ofte vil finde,
at der kan være langt fra teori til praksis. Derudover forekommer der generelt udfordringer
med reliabiliteten, når man anvender analyseformen ‘indholdsanalyse’, da en
indholdsanalyse kræver, at man operationaliserer begreber. Det betyder, at det har været
nødvendigt at udføre en interkoderreliabilitetstest på variablerne for på den måde at
vurdere reliabiliteten af dem. Dette betyder i praksis, at man tester for, om definitionerne af
de forskellige variabler er så konkret, at flere individuelle kodere ville kunne tolke
definitionen ens og derved opnå samme resultat under en kodning. Man forsøger altså at
undgå individuelle fortolkninger på variabler fra en koder. Dette er gjort ved at udnytte, at
dette speciale har to forfattere, da en interkoderreliabilitetstest kræver minimum to
uafhængige kodere (Hopmann: 2017: lektion 4: s. 25). Efter at have udtrukket begge
populationslister, valgte vi herefter at printe opslag ud for at være sikre på, at begge
kodede det samme øjebliksbillede af en profils opslag. Dette har været nødvendigt, da der
altid kan komme flere likes og kommentarer til et opslag, og dette var også en af opgavens
variabler, hvorfor det var nødvendigt, at materialet til interkoderreliabilitetstesten var
fuldstændig identisk. Kodede den ene af os for eksempel et opslag en torsdag og den
anden det samme opslag en fredag, ville der på platformen kunne have været flere likes
og kommentarer til opslaget. Dette ville give en skævvridning i resultaterne af
interkoderreliabilitetstesten. Opslag svarende til 10 procent af den samlede population blev
printet ud (fem procent fra den populære liste og fem procent fra den upopulære liste)
(Hopmann: 2017: lektion 4: s. 25). Herefter satte vi os hver for sig for at sikre, at vi ikke
påvirkede hinandens kodninger, da dette ville skabe endnu en skævvridning i
interkoderreliabilitetstesten (Hopmann: 2017: lektion 4: s. 25). Forinden kodningen var det
hypotesen, at variabel 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 9 ville give et perfekt resultat forstået på den
måde, at interkoderreliabilitetstesten ikke ville afsløre nogle uoverensstemmelser i de to
kodninger (se figur 1 og bilag 1 for definition af de forskellige variabler). Dette skyldes, at
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disse variabler er nogle, som opgaven vælger at kalde for “observationsvariabler”. Med
disse variabler handler det blot om at aflæse og observere et tal, en farve eller et hashtag
på opslaget og notere det. Dog er det spændende, hvordan testen kommer til at se ud ved
variabel 6 og 8, da disse to variabler lægger op til, at koderen ville kunne fortolke på
variablerne. Derved er der en chance for, at der ville kunne forekomme forskelle i
kodningsresultaterne. Internetværktøjet ReCal bliver her brugt til at teste de to kodninger
af variablerne med måleenheden Krippendorffs Alpha. Krippendorffs Alpha er den
måleenhed, der straffer uoverensstemmelser hårdest (Hopmann: 2017: lektion 4: s. 25).
Viser tallet 1 vil der være en perfekt overensstemmelse mellem de to kodninger. Et resultat
over 0,6 ville blive accepteret, men det var at foretrække at komme op omkring 0,8 for at
acceptere forskellene (Hopmann: 2017: lektion 4: s. 25). Interkoderreliabilitetstesten viste
følgende resultater:

Figur 2. Oversigt over testresultater
V1

V2

V3

V4

V5-A

V5-B

V6

V7

V8

V9

1

1

1

1

1

1

0.79

1

0.98

1

Ovennævnte tabel afslører, at mistanken omkring de to variabler var korrekt. Variabel 1, 2,
3, 4, 5, 7 og 9 ligger på rene 1-taller, hvilket betyder, at der er kodet fuldstændig identisk,
hvilket var forventeligt. Variablerne 6 og 8 viser en uoverensstemmelse mellem de to
kodninger, men selv det laveste resultat på 0.79 ligger utrolig tæt på den accepterede
grænse. Vi vælger derfor at sige, at alle variablerne er godkendte og tilpas reliable til, at
kodningen kan blive påbegyndt. Men dette kom også med en pris. Især ved udarbejdelsen
af variabel 6 vedrørende konstruktivitet var der store udfordringer med at formulere den
tilpas konkret til, at den rent faktisk ville blive accepteret ved en interkoderreliabilitetstest.
Den er derfor blevet formuleret som tidligere nævnt, så der kunne kodes forholdsvis ens
og derved hæve reliabiliteten ved variablen. Dette er opvejet mod, at der nok må
forventes, at den til gengæld ikke forekommer specielt mange gange, og at der også vil
være situationer, hvor variablen vil blive kodet et sted, hvor konstruktivitet egentlig ikke
forekommer. I et forsøg på at hæve reliabiliteten af variablen, var det nødvendigt at sænke
validiteten af variablen. Dette er dog altid en opvejning, og i dette tilfælde blev reliabiliteten
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prioriteret højere end validiteten for overhovedet at kunne sige noget om konstruktivitet ud
fra denne analyse. Dog er der nu ni tilpas reliable variabler, så kodningen kan
påbegyndes. Resultaterne fra indholdsanalysen vil blive udspecificeret i afsnittet
“Resultater”.
Eksperiment
På baggrund af resultaterne fra indholdsanalysen vil der blive udarbejdet et eksperiment.
Eksperimentets formål er at understøtte eller udfolde nogle af de resultater, som
indholdsanalysen viste. Eksperimenter er velegnede til at blive brugt i samspil med
indholdsanalyser, da et eksperiment går i dybden med fænomener, hvor indholdsanalysen
viser en generel tendens (Elmelund-Præstekær: 2014: s. 200), hvilket gør eksperimentet
meget brugbart for denne opgaves videre analyser. Det ses også, at eksperimenter bliver
mere og mere udbredt i forskningen (Hopmann: 2017: lektion 6: s. 6). Følgende afsnit vil
indeholde en redegørelse af eksperimentet som analyseform, eksperimentets opbygning i
denne opgave samt hvilke udfordringer, eksperimenter som analyseform generelt kan
rumme.

Et eksperiment er en komparativ metode, som har en kontrafaktisk logik (Hopmann et. al.:
2014: s. 229). Dette betyder i praksis, at man opstiller en kontrafaktisk situation, hvilket
betyder en situation, der ikke har fundet sted eller gælder i virkeligheden. Et eksperiment
er en effektiv metode til at finde kausale sammenhænge. Dette gøres ved under
kontrollerede forhold at undersøge, om en (uafhængig) variabel er årsag til værdierne af
en anden (afhængig) variabel (Hopmann et. al.: 2014: s. 225). Dette kaldes også en
kausal sammenhæng (Hopmann et. al.: 2014: s. 225+235). Nedenfor ses en figur, der
viser et eksempel på en forventet kausal sammenhæng mellem konstruktivitet og
brugerengagement, som er en af hypoteserne i eksperimentet (Hopmann et. al.: 2014: s.
225):

Side 62 af 144

Sophie Dalgaard
Sofie Helene Grue

Cand. Public.

Januar 2019

Figur 3: Eksempel på en forventet kausal sammenhæng mellem konstruktivitet og
brugerengagement

Ved et eksperiment udsætter man minimum to grupper for stimulusmateriale. Grunden til
at der minimum vil være to grupper ved et eksperiment, er, at der minimum skal være én
testgruppe samt en dertilhørende kontrolgruppe (Hopmann: 2017: lektion 6: s. 12).
Ligesom i opgavens indholdsanalysen kan et eksperiment give mulighed for at se, om
resultatet er anderledes hos den gruppe, der er blevet eksponeret for stimuli versus
kontrolgruppen, der ikke er blevet udsat for stimuli. På den måde kan man afgøre, om
stimulusmaterialet har haft en effekt. Med andre ord vil de to gruppers respons på
stimulusmaterialet blive målt og resultatet af denne måling vil give anledning til at forkaste
eller acceptere hypoteserne (Hopmann et. al.: 2014: s. 227). For at måle eventuelle
forskelle på de to grupper, vil der blive gjort brug af en signifikanstest for at måle, om der
er en signifikant forskel på de to gruppers resultater (Hopmann: 2017: lektion 6: s. 29). For
at kunne bestemme, at der er en signifikant forskel, skal resultatet vise 0,05 eller derunder
(Hopmann: 2017: lektion 7: s. 16).

Et eksperiment er fordelagtigt at bruge i denne opgave, da det vil kunne fortælle, hvilke
mere konkrete tendenser, der genererer brugerengagement på Instagram. Eksperimenter
har den fordel, at metoden som regel har en høj intern validitet (Hopmann et. al.: 2014: s.
235). Men for at opnå en høj intern validitet, og derigennem være sikre på, at
eksperimentet afdækker en sammenhæng mellem begreberne (den afhængige og den
uafhængige variabel), er det nødvendigt at sikre, at fire betingelser er opfyldt (Skovsgaard
& Svith: 2014: s. 76-78):
1. Der skal være en samvariation mellem den uafhængige og den afhængige variabel.
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2. Tidsrækkefølgen skal være på plads.
3. Der skal tages højde for, at der ikke kan findes alternative forklaringer på en
samvariation mellem begreberne.
4. Eksperimentet skal understøttes af en plausibel teori for at sikre, at de potentielle
kausale sammenhænge ikke er tilfældige.

Den første betingelse består i, at der skal være en samvariation mellem den uafhængige
og den afhængige variabel. For at undersøge om der er en samvariation, har opgaven
opstillet nogle hypoteser, hvor en signifikant forskel på en kontrol- og eksperimentgruppe
kan fortælle os, hvorvidt der er en samvariation eller ej. Formålet med de resterende
betingelser er netop at sikre denne første betingelse om en samvariation (Skovsgaard &
Svith: 2014: s. 76).
Den næste betingelse vedrører, om tidsrækkefølgen er på plads. Hvis tidsrækkefølgen
ikke er i orden eller er diskutabel, giver dette problemer for graden af den interne validitet
(Skovsgaard & Svith: 2014: s. 77). Dette sker især ved spørgsmål, hvor det er svært at
fastslå, hvad der kom først - x eller y. Et eksempel på dette er det klassiske spørgsmål, om
hvorvidt hønen eller ægget kom først. Dette kaldes for endogenitetsproblemer (BlomHansen & Serritzlew: s. 2014: s. 6-8). Endogenitetsproblemer er kendetegnet ved, at man
ikke kan fastslå om en samvariation skyldes at x påvirker y, eller om det i stedet er y, der
påvirker x (Blom-Hansen & Serritzlew: 2014: s. 6-8)(Hopmann et. al.: 2014: s. 226). En
diskussion om hvorvidt den afhængige eller uafhængige variabel kommer først i
tidsrækkefølgen, kan derfor give problemer med eksperimentets interne validitet, da
årsagen skal komme før effekten (Skovsgaard & Svith: 2014: s. 77). I eksperimentet til
denne opgave er tidsrækkefølgen dog ingen udfordring, da et opslag på Instagram altid
kommer før en reaktion hos modtagerne. Denne reaktion kommer, når brugerne ser et
opslag. Reaktionen kommer til udtryk som brugerengagement eller mangel på samme,
hvorfor tidsrækkefølgen ikke er en udfordring i dette eksperiment (Blom-Hansen &
Serritzlew: 2014: s. 9-12).
Den tredje betingelse beskriver, hvordan der også skal tages højde for, at der ikke findes
alternative forklaringer på en samvariation mellem de udvalgte begreber. Hvis der findes
en alternativ forklaring på ændringer i den afhængige variabel, påvirker det metodens
interne validitet (Skovsgaard & Svith: 2014: s. 77). Men det er endnu værre, hvis både den
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afhængige og uafhængige variabel påvirkes af en tredje variabel. Dette skaber en spuriøs
sammenhæng (Hopmann et. al.: 2014: s. 226). En spuriøs sammenhæng vil sige, at andre
faktorer end den uafhængige (og afhængige) variabel kan være årsag til en samvariation
mellem de begreber, man ønsker at undersøge. Derfor er en samvariation ikke
ensbetydende med en årsagssammenhæng (Skovsgaard & Svith: 2014: s. 76). Det er
derfor også væsentligt at overveje, hvorvidt der kan være en tredje variabel, der influerer
på eksperiments resultater (Skovsgaard & Svith: 2014: s. 78). Dette punkt vil blive uddybet
under “Fejlkilder i eksperimentet”.
Den sidste betingelse kræver, at eksperiments hypoteser understøttes med plausibel teori.
Formålet her er at sikre, at en eventuel kausal sammenhæng ikke er tilfældig. I denne
opgaves teoriafsnit er der blevet peget på flere kausale mekanismer, der ligger til grund for
begge analysers hypoteser. Disse kausale mekanismer danner altså grundlag for de
mulige kausale sammenhænge, som hypoteserne bygger på. Det er tendenser og
mønstre, som andre teoretikere og forskere har observeret men ikke nødvendigvis påvist
endnu.
Hvis disse fire ovenstående betingelser er til stede, er den interne validitet høj i
eksperimentet. Den interne validitet skaber en løsning på nogle af de udfordringer, der
unægteligt hører til metoden. Eksperimentets høje interne validitet skyldes, at metoden
kan fastslå kausalitet og dermed løse eventuelle problemer i forhold til endogenitet (BlomHansen & Serritzlew: 2014: s. 6)(Hopmann: 2014: s. 235)(Albæk: 2014: s. 35).
Eksperimentets opbygning
Eksperimenter kan udarte sig i flere forskellige varianter, hvoraf nogle for eksempel er
digitale, mens andre kan kræve fysisk tilstedeværelse, hvorfor det er vigtigt at overveje
præcis hvilket design, der matcher hypotesen bedst.
Eksperimentet i denne opgave er et spørgeskemaeksperiment, hvilket også bliver kaldt for
et survey-eksperiment (Hopmann et. al.: 2014: s. 232). Som navnet antyder, så er det et
eksperiment, der er udformet som et spørgeskema. Det er dog ikke fuldstændig identisk
med et spørgeskema. Forskellen mellem en spørgeskemaundersøgelse og et
spørgeskemaeksperiment er, at ved et eksperiment er der to forsøgsgrupper, der bliver
spurgt ind til noget forskelligt. Dette er nødvendigt for efterfølgende at måle på, hvorvidt
der er en forskel i holdningen til et givent emne eller ej (Hopmann et. al.: 2014: s. 229-
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231). Ved en spørgeskemaundersøgelse er der kun én gruppe, der bliver spurgt ind til det
samme emne gennem et ensartet spørgeskema (Van Dalen & Skovsgaard: 2014: s. 115).
Et spørgeskema er altså standardiseret, hvor et eksperiment ikke er det, da man her gerne
vil måle en forskel på to ellers ens grupper (Van Dalen & Skovsgaard: 2014: s.
115)(Hopmann et. al.: 2014: s. 227). Fælles for de to undersøgelser er dog, at de forsøger
at finde tendenser og effekter via et spørgeskema, der måles gennem respondenternes
svar på spørgsmålene i skemaet (Hopmann et. al.: 2014: s. 232)(Van Dalen &
Skovsgaard: 2014: s. 114).

Ved at vælge at benytte et spørgeskemaeksperiment accepteres der også en form for
konflikt i forhold til respondenternes bevidsthed. Dette skyldes, at respondenterne allerede
er klar over, at de bliver testet i en eller anden grad alene ud fra det faktum, at de skal
besvare et spørgeskema (Hopmann et. al.: 2014: s. 234). Da idealet er at gøre
eksperimentet så virkelighedstro som muligt (Hopmann: 2017: lektion 6: s. 20), så er dette
allerede et faktum, der påvirker den eksterne validitet. I et forsøg på at imødekomme den
udfordring er der blevet udviklet en indledende tekst, hvis formål er at lede respondentens
fokus væk fra det egentlige formål med undersøgelsen. Det er altså et forsøg på at ‘narre’
respondenten til at tro, at der vil blive testet på andre parameter, end der egentlig vil blive
testet for. I dette tilfælde forsøger teksten i hvert fald at være tilpas ukonkret til, at
respondenterne ikke ved, hvad de bliver testet på (Hopmann et. al.: 2014: s. 234). I
indledningsteksten til spørgeskemaet, står der derfor, at det er udsendt af
kandidatstuderende, der er ved at skrive et speciale om visuel kommunikation på sociale
medier. Dette er ikke helt usandt, men det er langt fra det egentlige formål med testen,
som er at teste respondenternes tendenser til brugerengagement. Dette kan ikke
forhindre, at respondenten fortsat er klar over, at de bliver testet, og at der derfor er en
chance for, at de vil tænke sig ekstra grundigt om og være langt mere kritiske, end de ville
være i en virkelig situation (Hopmann et. al.: 2014: s. 233). Dette vil altid være en
udfordring i forhold til, at et eksperiment ønsker den umiddelbare reaktion fra en
respondent (Hopmann et. al.: 2014: s. 233). For at imødekomme denne udfordring endnu
engang, er det forsøgt at gøre opgavens eksperiment så virkelighedstro i forhold til det
udarbejdede stimulusmateriale som muligt (Hopmann et. al.: 2014: s. 234). Dette er blandt
andet gjort ved at udforme svarmulighederne, så de lyder således: “Ja, jeg ville give det
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(læs: opslaget) et like”, “Ja, jeg ville kommentere det”, “Ja, jeg ville både like og
kommentere det” og “Nej, jeg ville hverken like eller kommentere det”. Dette er gjort i
stedet for eksempelvis at bede respondenten om at lave en rangering af, hvor godt eller
mindre godt de kan lide billedet. I denne henseende ville en rangering ikke afspejle
virkeligheden. Et like er ligesom et ja-nej spørgsmål - du giver et like, eller også gør du
ikke. Det er det sammen med en kommentar. Enten kommenterer du et opslag, eller også
gør du ikke. Derudover er der ikke blot indsat et billede og en tilsvarende tekst og bedt
respondenterne om at reagere ud fra dette. I og med at analysen ønsker at undersøge
reaktionsmønstre på platformen Instagram, er der også lavet et ægte opslag inde på
platformen. Herefter er der taget et skærmbillede af dette opslag. På den måde ligner
stimulusmaterialet fuldstændig et virkeligt opslag på Instagram. Når man har et
stimulusmateriale, der virker så realistisk som muligt, så mindsker dette problemerne med
den eksterne validitet (Hopmann et. al.: 2014: s. 234). Jo mere stimulusmaterialet ligner
virkeligheden, jo større er sandsynligheden for at eksperimentets resultater også vil være
gældende uden for laboratoriets fire vægge (Hopmann et. al.: 2014: s. 234). Et realistisk
stimulusmateriale vil ydermere give resultater, der kan dokumentere de kausal
sammenhænge, som analysen måtte finde og udelukke tredje variabler og spuriøse
sammenhænge (Hopmann et. al.: 2014: s. 226).
Ved at gøre dette har det været nødvendigt at forsøge at holde tredje variabler så meget
ud af billedet som muligt. Dette er for eksempel gjort ved at sikre, at der ikke allerede i
forvejen var liket eller kommenteret på opslaget, da man kan formode, at et billede med en
masse brugerengagement i forvejen nemmere kan afføde en reaktion fra respondenterne
uden, at det nødvendigvis har noget med selve indholdet at gøre. Likes fordrer nemlig i
visse situationer likes. En af hypoteserne i eksperimentet kræver, at der også bliver
fabrikeret en brødtekst til billedet, men i et forsøg på fortsat at holde en tredje variabel ude,
er brødteksten formuleret i et så neutralt sprog som muligt for ikke at risikere, at et bestemt
ordvalg, emne eller lignende ikke kan gå ind og fremprovokere en reaktion hos
respondenten. Dette kan nemlig skabe en ukendt association hos respondenten, som
derfor enten reagerer eller ikke reagerer på materialet. Det forekommer dog forholdsvis
umuligt fuldstændig at kunne udelukke tredje variabler i denne kontekst, hvilket også vil
blive diskuteret i afsnittet “Diskussion”. En kopi af eksperiments stimulusmateriale kan ses
i bilag 3.
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Da denne opgave har to hypoteser, som skal testes i et eksperiment, kræver det fire
grupper i alt: To kontrolgrupper og to eksperimentgrupper. Onlineværktøjet SurveyXact er
brugt til at udarbejde layoutet og danne en ramme for eksperimentet. En funktion i
værktøjet tillod os at inddele alle de respondenter, der trykkede på linket, ind i fire grupper
alt afhængig af deres fødselsmåned. Dette er gjort for at sikre en fuldstændig tilfældig
inddeling af respondenterne i grupperne (Hopmann et. al.: 2014: s. 230). Var
respondenten født i januar, maj eller september, tilhørte respondenten gruppe A, der er lig
med eksperimentgruppen til testen af hypotesen om konstruktivitet indhold. Respondenter
født i februar, juni eller oktober tilhørte gruppe B, der er lig med kontrolgruppen til testen af
hypotesen om konstruktivitet indhold. Marts, juli og november indeholdte respondenter fra
gruppe C, der er lig med eksperimentgruppen til testen af hypotesen om sort/hvid-billeder
versus farvebilleder, og april, august og december delte respondenterne i gruppe D, der er
lig med kontrolgruppen til testen af hypotesen om sort/hvid-billeder versus farvebilleder.
Når hver gruppe bestod af minimum 30 respondenter, ville eksperimentet være færdigt.
Der er ikke noget endegyldigt svar på, hvor mange respondenter der nødvendigvis skal
deltage i et eksperiment, men flere forskere anbefaler 30 som værende en potentiel
grænse (Hopmann et. al.: 2014: s. 230).
I endnu et forsøg på at udelukke tredje variabler er populationen valgt, så både kontrol- og
eksperimentgrupperne er så ens som mulige på faktorer såsom køn, alder og uddannelse
(Hopmann et. al.: 2014: s. 230). Disse variabler ønskes at blive holdt konstante, så de på
den måde ikke ville kunne gå ind og påvirke de kausale sammenhænge, som
eksperimentet ønsker at måle på (Hopmann et. al.: 2014: s. 230). For at imødekomme
denne udfordring bedst muligt er spørgeskemaeksperimentet sendt ud til en population,
hvor der både er ensartethed i kontrol- og eksperimentgrupperne. På baggrund af
ovenstående overvejelser er spørgeskemaeksperimentet derfor sendt ud til
journaliststuderende på bacheloren på Syddansk Universitet (Hopmann et. al.: 2014: s.
230), da der her kan tales om en ensartethed.
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Analysemetodens udfordringer
Men på trods af at opgavens eksperiment overholder ovenstående kriterier for at skabe et
så solidt eksperimentdesign som muligt, er der alligevel nogle udfordringer. Disse
udfordringer er både generelle for selve metoden, men også særskilt i forhold til dette
eksperiment.

Eksperimentet som analysemetode er generelt blevet kritiseret for at have en lav ekstern
validitet. Dette skyldes, at der bliver sat spørgsmålstegn ved, om hvorvidt de
observationer, man gør sig under et eksperiment, kan overføres til virkeligheden, når nu
rammerne omkring eksperimentet er under så kontrollerede forhold (Hopmann et. al.:
2014: s. 233). Det er nemlig muligt at kontrollere og tage højde for rigtig mange faktorer i
et eksperiment, og selvom disse forhold højner den interne validitet, så er virkeligheden
ikke nødvendigvis lige så kontrolleret. Man stiller derfor spørgsmålstegn ved, om man kan
generalisere resultaterne fra eksperimentet til den virkelige verden (Hopmann et. al.: 2014:
s. 233).
Der findes dog forskellige metoder, hvorpå man kan begrænse udfordringen med den
eksterne validitet. En af disse metoder er at gøre stimulusmaterialet og selve situationen,
hvor eksperimentet foregår så realistisk og virkelighedsnært som muligt i et forsøg på at
matche virkeligheden. Jo mere lig virkeligheden eksperimentet er, jo mere kontrollerer
man problemet med den eksterne validitet (Hopmann et. al.: 2014: s. 234). Denne
udfordring ved metoden vil dog aldrig fuldstændig kunne elimineres uanset hvor godt et
design, man har lavet (Hopmann et. al.: 2014: s. 233).
I forhold til problemet med den eksterne validitet i opgavens eksperiment, er det forsøgt at
gøre stimulusmaterialet så realistisk som muligt. Det kan aldrig blive lige så realistisk som i
en virkelig situation, hvor enkeltstående personer faktisk er på Instagram og benytter det
sociale medie. Derfor kan der trods anstrengelserne og forsøgene i denne opgave på at
mindske udfordringerne med den eksterne validitet stadig være udfordringer med netop
denne. Der vil dog altid eksistere en vis grad af dette problem, så man kan kun forsøge at
mindske det via ovennævnte metoder (Hopmann et. al.: 2014: s. 233).

Ved dette eksperiment bliver det især væsentligt, at grupperne er så ens på så mange
parametre som muligt. Dette kan blive en stor udfordring, da der er fire grupper i alt i
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eksperimentet. Man kan ikke være fuldstændig sikker på at få fuldstændig samme antal
respondenter i hver gruppe, da det ikke kan kontrolleres: 1) Hvor mange der rent faktisk
svarer på eksperimentet, og 2) hvornår de pågældende respondenter er født. Det kan
være, at der bare er flere nuværende journaliststuderende der er født i maj end i marts til
eksempel. Dette kan i værste fald skabe et skævvredet billede, som afspejles i
resultaterne. Derfor er det vigtigt at få mindst 30 respondenter i hver gruppe, og et så
ligelig fordelt antal respondenter i hver gruppe som muligt. Men dette kan man risikere ikke
er muligt, da man ikke kan styre denne del af eksperimentet hundrede procent. Trods
denne udfordring burde den tilfældige udvælgelse af respondenter veje op for dette og
udelukke alternative forklaringer. En tilfældig fordeling af respondenter burde nemlig
resultere i, at deltagerne fordeler sig nogenlunde ligeligt, og at grupperne bliver
nogenlunde ens sammensat i forhold til køn, alder og så videre (Hopmann et. al.: 2014: s.
228).

Analyse og resultater
Indholdsanalysen
I indholdsanalysen er der testet flere variabler for at nå frem til, hvad der skal til for at
skabe brugerengagerende indhold på de sociale medieplatforme, der primært fokuserer på
visuel kommunikation. Dette er blevet gjort med udgangspunkt i mediet Instagram.
Herefter bliver de førnævnte hypoteser testet ud fra den data, som er blevet udtrukket og
behandlet fra de i alt 2000 analyseenheder, som analysen består af. Med udgangspunkt i
en succesfuld og en ikke-succesfuld gruppe vil den yderligere behandling af data forsøge
at se efter, hvor grupperne er signifikant forskellige fra hinanden. Ved signifikante forskelle
på de to grupper vil man kunne se på, hvad især den populære gruppe gør, som den
upopulære ikke gør. Følgende otte hypoteser vil blive efterprøvet:

Hypotese 1: Trending og meningsfuldhed skaber incitament til et øget engagement fra
brugerne på indhold.

Hypotese 2: Konstruktivt indhold giver et øget brugerengagement.
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Hypotese 3: Billeder og videoer med menneskelig anatomi får mere engagement i form af
direkte interaktion med indholdet som likes og kommentarer end visuelle elementer, der
ikke har mennesker med i motivet.

Hypotese 4: Hvis der er en relation mellem et visuelt element og tekst, vil der forekomme
større brugerengagement end, hvis der ikke er en relation mellem disse to
kommunikationsformer i et opslag.

Hypotese 5: Sort/hvid-billeder er lige så gode til at få engagement og interaktion fra
brugere som farvebilleder.

Hypotese 6: De populære profiler slår hyppigere opslag op, end de upopulære profiler
gør.

Hypotese 7: Billeder giver større brugerengagement og -interaktion end videoer og
boomerangs.

Hypotese 8: Hvis opslaget har en brødtekst, får det mere brugerengagement.

Ved alle hypoteserne sammenlignes resultaterne fra den populære med den upopulære
gruppe, som er blevet defineret under afsnittet “Indholdsanalysens opbygning”. Formålet
med denne sammenligning er, at den skal være behjælpelig til at afdække nogle
tendenser og mønstre i hver gruppe. Med disse er det muligt at se på og få isoleret, hvilke
tendenser og mønstre, der ser ud til at give et større brugerengagement blandt følgere på
sociale medier som Instagram, hvor den visuelle kommunikation er fokus.
Forklaring af værktøjerne
Inden resultaterne vil blive forklaret, er det nødvendigt at starte med at redegøre for de
værktøjer og metoder, som er anvendt til at udtrække analysens data.
Ved majoriteten af hypoteserne er der blevet anvendt en signifikanstest. En signifikanstest
er et matematisk regnestykke, der kan forklare, om der er en forskel mellem to tal
(Hopmann: 2017: lektion 6: s. 29). For at forklare det med et eksempel fra en af opgavens
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egne hypoteser, så kan signifikanstesten fortælle, om der er en signifikant forskel mellem
hvor mange opslag med konstruktivitet, der er i gruppen med populære profiler kontra hvor
mange opslag med konstruktivitet, der er i gruppen med de upopulære profiler.
Signifikanstesten i analysen vil være lavet på baggrund af et indeks, som er vist under
hver hypotese. Værktøjet, som er blevet anvendt til udregningen af samtlige
signifikanstester i denne opgave, er et onlineværktøj
(https://www.graphpad.com/quickcalcs/ttest2/).
Indekset viser, hvor mange likes og kommentarer opslag med konstruktivt indhold har fået,
og hvor mange likes og kommentarer opslag uden konstruktivt indhold har fået.
Signifikanstesten vil herefter kunne fortælle, om der ses en signifikant forskel i antal likes
og kommentarer mellem de opslag, der er konstruktive og de opslag, der ikke er
konstruktive. På denne måde kan man ud fra analysens resultater udlede, hvor meget
brugerengagement opslag med konstruktivt indhold får versus, hvor meget
brugerengagement opslag uden konstruktivitet får. Der er lavet et indeks for hver gruppe,
så man også vil være i stand til at sammenligne disse. Dette kan også hjælpe med at
vurdere, om der er forskel på mønstrene og tendenserne hos gruppen med de populære
profiler og gruppen med de upopulære profiler. I signifikanstesten accepteres der
resultater, der kan verificeres med 95 procent sikkerhed, hvorfor den såkaldte p-værdi skal
være under 0,05 procent (Hopmann: 2017: lektion 7: s. 16). Værdien 0,05 repræsenterer
nemlig de 5 procents usikkerhed, som er den maksimale procentvise usikkerhed, som vil
blive accepteret i denne undersøgelse. I indeksene vil variablen stå i den lodrette venstre
kolonne markeret med et V efterfulgt af variablens tal og værdi, som vil stå på højre side af
lighedstegnet. Kolonnen ved navn N viser antal forekomster.
Analysen vil også beskæftige sig med Pearsons R. Pearsons R bruges til at udregne, om
der er en korrelation mellem to tal - altså en sammenhæng. I denne sammenhæng er
Pearsons R brugt til at udregne, om der er en korrelation mellem antal hashtags og antal
likes og kommentarer, der måler brugernes engagement og interaktion med indholdet.
Resultatet kan findes længere nede i dette afsnit. Redegørelsen og analysen af
resultaterne begynder fra en ende i de ovennævnte hypotesers rækkefølge.
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Hypotese 1
Indholdsanalysens første hypotese handler om hashtags, og hvordan populære, trendy og
meningsfulde hashtags kan være med til at øge brugerengagement på sociale medier som
især Instagram og Twitter, hvor hashtags er en essentiel del af mediet. På baggrund af
ovenstående teori er denne opgaves påstand, at jo flere populære hashtags der bliver
brugt i et opslag, jo mere brugerengagement vil et opslag få. Den konkrete definition af
variablen lyder som følger:
•

Hypotese 1: Trending og meningsfuldhed skaber incitament til et øget engagement
fra brugerne på indhold.

Med denne hypotese vil det undersøges, om brugen af trendy og meningsfulde hashtags
som for eksempel #travel, #ootd og #love vil øge brugerengagementet på et medie som
Instagram. Eftersom indholdsanalysens kodebog er udarbejdet til også at kode antal
hashtags og ikke kun om et trendy og meningsfuldt hashtag er til stede (se under afsnittet
“Variabler udformet efter platformen Instagram” i metodeafsnittet for nærmere
redegørelse), er det også muligt at undersøge, om antallet af hashtags påvirker opslagets
grad af brugerengagement. Hypotese 1 er derfor blevet delt op i to: første halvdel ønsker
at undersøge, om antallet af hashtags påvirker antallet af brugerengagement og anden
halvdel ønsker at undersøge, om tilstedeværelsen af minimum ét trendy og meningsfuldt
hashtags påvirker antallet af brugerengagement. For at besvare første halvdel er der
derfor først blevet lavet en korrelation mellem antallet af hashtags, der er brugt i et opslag
og antallet af engagement i form af likes og kommentarer fra brugerne. Korrelationen giver
disse nedenstående resultater for henholdsvis den populære og upopulære gruppe:

Populær

Korrelation (Pearsons R)

likes

0,01

kommentarer

0,00
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Korrelation (Pearsons R)

likes

0,07

kommentarer

0,1
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Ovenstående korrelation er udregnet i værdien Pearsons R korrelationskoefficient. Ved
Pearsons R rangerer værdien mellem +1 til -1, hvor +1 er en fuldstændig positiv lineær
sammenhæng, 0 er lig med ingen lineær korrelation og -1 er en fuldstændig negativ
sammenhæng. Ud fra ovenstående skema kan man se, at de fleste korrelationer ligger i
plus og vipper lige akkurat over mod en positiv lineær korrelation. Samtidig ligger de så
tæt på nul, som man næsten kan komme. Faktisk er et af de i alt fire resultater lig med nul,
og de andre tre er ikke langt fra. Et resultat mellem 0,2 og 0,3 havde været acceptabelt,
men det er ikke tilfældet ved resultaterne. På baggrund af ovenstående resultater har
indholdsanalysen påvist, at antallet af hashtags ikke betyder noget i forhold til at øge
brugerengagementet på et opslag. Derfor må første halvdel af den første hypotese
forkastes.
For at kunne undersøge anden halvdel af hypotesen, er der blevet lavet en korrelation
mellem variablen vedrørende anvendte populære hashtags (variablen: Trend +
meningsfuldhed) og brugerengagement. Denne udregning kræver et indeks, som er vist
nedenfor.
Formålet er at undersøge, om brugen af specifikke, populære, trendy hashtags påvirker
graden af engagement fra brugerne i form af likes og kommentarer. Resultaterne ser
således ud:
Populær

likes

kommentarer

N

v4=0

370,34

13,01

260

v4=1

481,49

12,85

740

standardafvigelse

876,69

20,13

1485,46

20,71

0,25

0,91

signifikanstest
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Upopulær

likes

kommentarer

N

v4=0

58,29

2,32

227

v4=1

50,21

1,97

773

standardafvigelse

53,22

53,22

57,88

3,02

0,06

0,85

signifikanstest

I både den populære og upopulære gruppe af profiler er der blevet anvendt en
signifikanstest. Formålet er at se, om der er en signifikant forskel i forhold til graden af
brugerengagement ved de opslag, hvor der er brugt populære hashtags i modsætningen til
de opslag, hvor der ikke er brugt nogle af de mest populære hashtags. I ovenstående
skema kan det ses, at p-værdien ikke ligger under 0,05 ved nogle af resultaterne. Dette er
et krav i denne analyse for at kunne fastslå en signifikant forskel med 95 procents
sikkerhed. Den første hypotese bliver altså forkastet, da der ikke kan findes evidens for, at
hashtags - end ikke populære hashtags - har noget at sige i forhold til graden af
brugerengagement til et opslag.
Hypotese 2
Opgavens anden hypotese ønsker at undersøge, om konstruktivt indhold kan påvirke
graden af brugerengagement. Den præcise definition af hypotesen lyder som følger:
•

Hypotese 2: Konstruktivt indhold giver et øget brugerengagement.

Som nævnt i metodeafsnittet kræver denne hypotese, at der bliver lavet en meget konkret
definition af et meget abstrakt begreb i et forsøg på at kunne operationalisere begrebet (se
afsnittet “Metode” for en dybere redegørelse). Selvom konkretiseringen af begrebet har
sine konsekvenser, så har konkretiseringen gjort det muligt at måle på begrebet.
For at undersøge hypotesen, er der blevet lavet endnu et indeks. Ud fra dette bliver der
foretaget endnu en signifikanstest for at se, om der er en signifikant forskel på opslag med
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og uden konstruktivt indhold. Herefter bliver den populære og upopulære gruppe
sammenlignet igen for at afdække eventuelle forskelle eller ligheder i mønstre og
tendenser. Resultatet fra signifikanstesten ses i indeksene nedenfor:
Populær

likes

kommentarer

N

V8=0

436,30

12,43

960

V8=1

843,50

23,92

40

Standardafvigelse

1360,97

20,12

1054,62

26,97

0,06

0,00

signifikanstest

Upopulær

likes

kommentarer

N

v6=0

52,16

2,05

994

v6=1

32,33

0,83

6

standardafvigelse

57,07

3,10

19,02

1,16

0,39

0,33

signifikanstest

Ved den populære gruppe ses det, at der lige nøjagtig ikke forekommer en signifikant
forskel ved opslag med og uden konstruktivt indhold, når det kommer til likes. Til gengæld
er der en signifikant forskel på opslag med og uden konstruktivt indhold i forhold til
kommentarer. Eftersom Aslak Gottlieb mener, at kommentarer repræsenterer en større
grad af engagement end likes, tegner der sig her et billede af, at konstruktivitet kan påvirke
det dybere engagement fra brugerne (Gottlieb: 2017: s. 26).
I den upopulære gruppe findes der ingen signifikante forskelle på hverken likes eller
kommentarer ved nogle af opslagene, uanset om de er med eller uden en konstruktiv
vinkel. Analysen viser også, at der i den populære gruppe forekommer konstruktivt indhold
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40 gange, mens konstruktivt indhold i den upopulære gruppe forekommer 6 gange. Det er
relativt få forekomster i begge grupper. I alt bliver der kodet for 46 opslag med konstruktivt
indhold ud af 2000 analyseenheder. På grund af dette er det valgt at teste hypotesen om
konstruktivitet yderligere i opgavens spørgeskemaeksperiment, da de få forekomster kan
være svære at få et repræsentativt resultat ud af. Et eksperiment vil derfor være med til at
understøtte indholdsanalysens resultater. En nærmere redegørelse af fordelene ved at
anvende et eksperiment er blevet lavet i opgavens metodeafsnit.
Hypotese 3
Den tredje hypotese i opgaven omhandler, hvorvidt et opslag med den menneskelige
anatomi til stede i opslagets visuelle element har en påvirkning på antallet af
brugerengagement på opslaget. Den konkrete definition af variablen lyder som følger:
•

Hypotese 3: Billeder og videoer med menneskelig anatomi får mere engagement i
form af direkte interaktion med indholdet som likes og kommentarer end visuelle
elementer, der ikke har mennesker med i motivet.

For at kunne besvare denne hypotese har det været nødvendigt at udarbejde endnu et
indeks med det formål at lave endnu en signifikanstest. Ved at sammenligne hvor mange
likes og kommentarer opslag med menneskelig anatomi får, med hvor mange likes og
kommentarer opslag uden menneskelig anatomi får, vil det være muligt at bekræfte eller
afkræfte den tredje hypotese.
Signifikanstesten viser, at der er en signifikant forskel i både den populære og den
upopulære gruppe, da p-værdien er under 0,05 for begge grupper:
Populær

likes

kommentarer

N

V7=0

176,1

7,8

150

V7=1

501,4

13,8

850

Standardafvigelse

229,05

20,84

1457,99

20,38

0,00

0,00

Signifikanstest
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Upopulær

likes

kommentar

N

V7=0

40,34

1,44

403

v7=1

59,95

2,46

597

Standardafvigelse

40,88

2,63

64,46

3,32

0,00

0,00

signifikanstest

På baggrund af ovenstående kan det bekræftes, at opslag med en del af den
menneskelige anatomi til stede i det visuelle element rent faktisk genererer et højere antal
af brugerengagement end opslag, hvor en del af den menneskelige anatomi ikke indgår i
det visuelle element.
Foruden ovenstående kan det nævnes, at den signifikante forskel var til stede både i
gruppen med de populære profiler og i gruppen med de upopulære profiler, hvorfor det
kan argumenteres, at dette fund kan være et meget brugbart værktøj til at generere et
højere antal brugerengagement på Instagram upåagtet hvilken profil, der publicerer
opslaget. Dog var den signifikante forskel i antal likes større i den populære gruppe, hvilket
naturligvis kan have noget at gøre med gruppens eksisterende store eksponeringsflade i
form af mange følgere. Flere profiler har altså muligheden for at tage stilling til indholdet
hos de populære profiler end hos de upopulære grundet profilernes antal af følgere.
Derudover ses det også, at gruppen med populære profiler har flere opslag med en del af
den menneskelige anatomi til stede end gruppen med de upopulære profiler har. En ekstra
signifikanstest mellem den populære gruppe og den upopulære gruppes anvendelse af
den menneskelige anatomi i deres opslag giver en p-værdi på 0,00 og bekræfter, at der er
en signifikant forskel mellem de to grupper. Den populære gruppe har altså flere opslag
med den menneskelige anatomi til stede, og disse opslag genererer mere
brugerengagement. Denne opdagelse indikerer, at dette kan være én af grundende til,
hvorfor de populære profiler får mere brugerengagement end de upopulære profiler
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Hypotese 4
Den fjerde hypotese ser på samspillet mellem den visuelle og den skriftlige
kommunikation. Nærmere uddybet ønskes det at undersøge, om der er en sammenhæng
mellem brugerengagement og om hvorvidt der er en relation mellem brødteksten og det
fysiske element i et opslag. Den konkrete hypotese lyder som følger:
•

Hypotese 4: Hvis der er en relation mellem et visuelt element og tekst, vil der
forekomme større brugerengagement end, hvis der ikke er en relation mellem disse
to kommunikationsformer i et opslag.

For at undersøge hvilken af de to typer opslag der har det højeste brugerengagementet i
gennemsnit ved både den succesfulde og den upopulære gruppe, er der blevet udarbejdet
endnu et indeks. I den populære gruppe viser en signifikanstest, at der er en signifikant
forskel på opslag med og uden tekst, der har relation til det visuelle element i opslaget.
Dette gør sig gældende for både brugerengagement i form af likes og kommentarer.
I den upopulære gruppe ser det en smule anderledes ud. Her er der ikke en signifikant
forskel på opslag med og uden tekst, der har en relation til den visuelle kommunikation i
opslaget, når det gælder antallet af likes. Ser man derimod på brugerengagement i form af
kommentarer, så er der en signifikant forskel.

Populær

likes

kommentarer

N

V8=0

302,45

10,16

311

V8=1

520,36

14,12

689

Standardafvigelse

539,92

18,82

1583,66

21,18

0,01

0,00

Signifikanstest
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Upopulær

likes

kommentarer

N

v8=0

48,90

1,72

530

v8=1

55,59

2,41

470

standardafvigelse

53,92

2,88

60,01

3,30

0,06

0,00

signifikanstest

indeksene ovenfor viser, at der i tre ud af fire resultater forekommer et gennemsnitligt
højere engagement fra brugerne ved de opslag, hvor der er en relation mellem brødtekst
og billede, video eller boomerang end ved de opslag, hvor der ikke er en relation mellem
det tekstuelle og det visuelle element. Selvom det sidste resultat vedrørende kommentarer
fra gruppen med de upopulære profiler ikke ligger under 0,05, så er det ikke langt fra. Da
de to grupper afviger en smule fra hinanden, er det tydeligt at se, at den populære gruppe i
højere grad end den upopulære gruppe benytter sig af relation mellem de to
kommunikationsformer - skriftlig og visuel kommunikation. De populære profiler høster
generelt også flere likes og kommentarer ved deres indhold med en relation mellem de to
kommunikationsformer end den upopulære gruppe gør.
På baggrund af ovenstående resultater vurderes det, at denne hypotese kan accepteres,
da der i langt de fleste tilfælde er en tendens til, at opslag med en sammenhæng mellem
den skriftlige og den visuelle kommunikation genererer en højere grad af
brugerengagement end opslag uden sammenhæng mellem de to kommunikationsformer.
Dertil kommer resultaterne fra en yderligere signifikanstest mellem de to grupper, der viser
en p-værdi på 0.00 i anvendelsen af opslag, hvor brødtekst og det visuelle element har en
relation. Dette danner tilsammen grundlag for, at hypotesen accepteres, da det mønster
der tegner sig via resultaterne, viser, at indhold i opslag der skaber relation mellem både
skriftlig og billedlig kommunikation, også skaber mere interaktion blandt modtagerne af
indholdets budskab. Derudover kan det konkluderes, at den populære gruppe anvender
dette værktøj hyppigere end den upopulære gruppe gør, hvilket også kan være
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medvirkende til, hvorfor den populære gruppe får mere brugerengagement på deres
opslag.
Hypotese 5
Den femte hypotese handler om den visuelle del af et opslag. Her ses der på, om det
passer, at et sort/hvid-billede, hvis det er brugt korrekt og med omtanke, kan tiltrække lige
så meget brugerengagement som farvebilleder. Den konkrete hypoteses definition lyder
således:
•

Hypotese 5: Sort/hvid-billeder er lige så gode til at få engagement og interaktion fra
brugere som farvebilleder.

For at kunne besvare ovenstående hypotese er der igen blevet anvendt en signifikanstest
for at se, om der kan findes en sammenhæng mellem det visuelle elements farveformat og
graden af engagement. Hypotesen påstår, at der ingen forskel er. Resultaterne blev som
anvist i indeksene nedenfor:
Populær

likes

kommentarer

N

v9=0

460,25

12,78

951

v9=1

304,04

15,12

49

standardafvigelse

1382,61

20,57

429,82

20,21

0,02

0,43

signifikanstest

Upopulær

likes

kommentar

N

v9=0

52,80

2,09

955

v9=1

36,00

1,22

45

standardafvigelse

57,93

3,14
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Ved begge grupper viser resultaterne, at der ikke er en signifikant forskel ved
engagementsindikatoren “kommentarer”. Her kan hypotesen altså bekræftes. Ses der på
engagementsindikatoren “likes”, så er der faktisk en signifikant forskel på, hvor meget
brugerengagement opslag med henholdsvis farvebilleder og sort/hvid-billeder får, hvor
farvebilleder får signifikant flere likes end sort/hvid-billeder gør. Dette kan tyde på, at
Thorlacius havde ret i forhold til hendes teori om, at sort/hvid-billeder kan blive overset, når
det er i konkurrence med farvebilleder om modtagerens opmærksomhed (Thorlacius:
2018: s. 81). Thorlacius teori giver også mening i forhold til den type af engagement, der
ses en signifikant forskel hos. Når man som bruger af ethvert socialt medie går ind og
kommenterer en anden profils opslag, så betyder det, at man højst sandsynligt har forholdt
sig til opslaget i en langt højere grad, end hvis man blot har liket. Som det bliver nævnt
under afsnittet “Teori”, så findes der nemlig forskellige grader af engagement, hvor en
kommentar vidner om en større grad af engagement end et like gør (Gottlieb: 2017: s. 26).
Og i dette tilfælde virker det sandsynligt, at opslag med et sort/hvidt visuelt element er
faldet igennem i brugeres feed, og ikke har kunne tiltrække en bruger tilstrækkeligt til at
anerkende opslaget med et like. Hvor like både kan betyde en udelukkende visuel
tilkendegivelse eller en kombination af det visuelle og det tekstuelle, så ses en tendens til,
at kommentarer primært er forbeholdt den bruger, der udelukkende har forholdt sig til alle
elementerne i et opslag. Handler det altså om at adskille sig fra den massive
indholdsstrøm, der er til stede i brugernes feed på Instagram, så skal det gøres med
farver. På baggrund af ovenstående kan hypotesen derfor hverken bekræftes eller
forkastes.
Dette interessante resultat er at finde hos både gruppen med populære profiler og i
gruppen med upopulære profiler og eftersom resultaterne hælder mod at give Thorlacius
teori ret, og grundet der generelt er relativt få forekomster af billeder og videoer i sort/hvid,
ønskes det at teste hypotesen yderligere i et eksperiment.
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Hypotese 6
Ved den sjette hypotese ser analysen på, hvor ofte de to grupper slår opslag op. Den
konkrete hypoteses definition lyder således:
•

Hypotese 6: De populære profiler slår hyppigere opslag op, end de upopulære
profiler gør.

For at gøre dette vil gennemsnittet blive regnet ud for at se, hvor mange opslag hver
gruppe lægger op om dagen og se på forskellen mellem de to grupper. Da datoen er
nedskrevet for hvert enkelt af de i alt 2000 analyseenheder, er det disse datoer, analysen
går ud fra, når gennemsnittet skal regnes ud. Gennemsnittet er fundet ved, at excel har
udregnet, hvor mange dage hver profils 20 opslag spænder over. Herefter er dette tal
divideret med 20, hvilket ender med at vise, hvor hyppigt den enkelte profil publicerer et
opslag. Der er efterfølgende fundet et gennemsnit af samtlige profilers gennemsnit i hver
gruppe, og således blev det endelige resultat fundet.
Gennemsnittet for den populære gruppe er 0,75 opslag om dagen. Blandt profilerne i den
populære gruppe ligger spændet i gennemsnit mellem 0,1 opslag om dagen og op til 5
opslag om dagen. Dette bliver til et samlet gennemsnit på 0,75 opslag om dagen for de
succesfulde profiler.
I den upopulære gruppe publiceres der i gennemsnittet 2,35 opslag om dagen. Under
udregningerne er det observeret, at der er et utroligt stort spænd i hyppigheden af opslag i
denne gruppe. Flere profiler er helt nede og slå 0,04 opslag i gennemsnit om dagen, hvor
andre er helt op på 20 opslag om dagen. Da optællingen stopper ved 20 opslag per profil,
er der derfor en mulighed for, at enkelte profiler i denne gruppe kan have slået endnu flere
opslag op end de 20 om dagen, hvilket blot vil gøre forskellen endnu større. Lignende
spring er ikke i samme grad observeret hos den populære gruppe.
Hypotesen må altså forkastes, da det ikke ser ud til, at den populære gruppe slår opslag
op oftere end den upopulære gruppe - tværtimod.
I stedet er der observeret et mønster, hvor det ser ud til, at den populære gruppe ved,
hvordan de skal sprede deres opslag ud over tid, så der kommer en tilpas mængde af
opslag ud til modtagerne. Der er et flow i opslagene, og der kommer nye til hver uge. Det
synes, at opslagene bliver tilrettelagt, så der hverken er for mange eller for få. Følgerne
bliver fodret med den rette mængde opslag. Den upopulære gruppe har derimod ikke
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sådan et flow. Enten slår en upopulær profil meget få opslag op over så lang tid, at profilen
bliver uinteressant for modtagerne, fordi der ikke udkommer indhold regelmæssigt, eller
også slår en upopulær profil så mange opslag op om dagen, at modtagerne ikke kan
overkomme at processere alle de opslag og informationer, som bliver distribueret. Det
skaber et informationsoverload hos modtageren, som i værste fald vender sig bort fra
profilen, da det bliver for uoverskueligt. Det enkelte opslag drukner derved i profilens eget
hav af opslag. Denne interessante iagttagelse betyder, at hypotesen må forkastes, men at
det kan konkluderes, at gruppen med populære profiler har et veltænkt og kontinuerligt
publiceringsflow, hvilket den upopulære gruppe ikke har. En ny påstand er derfor, at det
korrekte publiceringsflow kan være med til at øge antallet af følgere og derigennem
antallet af brugerengagement.
Hypotese 7
Den syvende hypotese handler udelukkende om det visuelle element i et opslag på sociale
medier som for eksempel Instagram. Her ser analysen på, hvilken type af visuelle
elementer der skaber størst brugerengagement og interaktion. Den konkrete definition af
hypotesen lyder som følger:
•

Hypotese 7: Billeder giver større brugerengagement og -interaktion end videoer og
boomerangs.

Nedenfor ses to skemaer der viser, hvor meget brugerengagement de forskellige
billedtyper får i gennemsnittet i de to grupper:
Populær

Gnm. likes ift. type

Gnm. kommentarer ift. type

v2=0

404,5

13,2

v2=1

405,1

9,6

v2=2

4349,1

5,7

v2=3

116,9

5,5
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Upopulær

Gnm. likes ift. type

Gnm. kommentar ift. type

v2=0

48,3

2,0

v2=1

103,3

2,2

v2=2

94,5

4,5

v2=3

43,4

4,2

I indholdsanalysen er der kodet tallet 0 for billeder, 1 for videoer, 2 for boomerangs og 3,
hvis profilerne har lavet en collage, hvor to eller flere typer af billedformater i et opslag
indgår. Resultaterne viser, at både video og boomerangs overhaler billeder, når det
kommer til likes i begge grupper. Ved brugerengagement i form af kommentarer hos den
populære gruppe ser det en anelse mere forventeligt ud i forhold til hypotesen, hvor
billeder modtager flest kommentarer. I den upopulære gruppe ligger billederne både i bund
i forhold til at få likes og kommentarer fra brugerne. Derfor må den fjerde hypotese
afkræftes.
Ved netop denne hypotese er det dog vigtigt at nævne, at der mistænkes en potentiel
fejlkilde for at have impliceret resultaterne. Ved videoer og boomerangs er antal visninger
af videoen eller boomerangen angivet som likes, da det ikke er muligt at se antal likes på
disse. Antal visninger betyder de antal gange, en video eller en boomerang er blevet
afspillet/set. Dette blev gjort, da det blev argumenteret, at en visning ville være tilsvarende
et like. Men under kodningen stod det klart, at disse ikke kan sammenlignes. Videoer og
boomerangs havde nemlig altid markant flere visninger i forhold til de resterende typers
likes, og det forekommer nu, at der er en tydelig forskel i graden af brugerengagement på
visninger og likes. Selvom en video er blevet set 256 gange, kan den godt have nul likes.
Det beskriver Iconosquare i deres rapport, og de finder, at billeder i højere grad er i stand
til at få flere likes og mere brugerrespons generelt i gennemsnittet end videoer og
boomerangs (Iconosquare: 2018:7-8+13). Enig med Iconosquare er Gottlieb, der mener,
at likes og visninger repræsenterer to forskellige grader af engagement (Gottlieb: 2017: s.
26). Derfor burde kun det egentlige antal likes blive opgjort men det blev vurderet, at det
var misvisende, at en video med over 200 views (visninger) ikke kunne høste et eneste
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like. Det blev argumenteret, at det at se videoen også måtte være en form for
brugerengagement i indholdet. Men set i bakspejlet kunne dette godt kalde på en
omformulering af kodebogen i forhold til at dele likes og visninger op. Visninger kan godt
være udtryk for brugerengagement, da mange gerne vil se videoen, men der burde have
være lavet en variabel 5C, der netop optalte denne del, så de to engagementsformer blev
skilt ad. Ud fra dette kan det også diskuteres, at resultatet vedrørende kommentarer i
virkeligheden tegner det tydeligste billede, hvorfor resultatet i den populære gruppe bliver
en smule mere interessant og i tråd med Iconosquares undersøgelse. Alligevel ønskes det
hverken at bekræfte eller forkaste denne hypotese på nuværende tidspunkt uden
yderligere undersøgelser.
Hypotese 8
Den ottende hypotese handler om bestemte komponenter i et opslag. Den konkrete
beskrivelse af hypotesen lyder som følger:
•

Hypotese 8: Hvis opslaget har en brødtekst, får det mere brugerengagement.

For at besvare ovenstående hypotese laves igen to indeks, hvortil det vil undersøges, om
der er en signifikant forskel i brugerengagementet mellem de opslag, hvor der ikke er en
dertilhørende brødtekst og på de opslag, hvor der er. Testen vil igen blive lavet på begge
grupper for at se, om der er forskel i adfærdsmønstre mellem de to grupper. Resultaterne
er som vist i de to indeks nedenfor:

Populær

likes

kommentarer

N

v3=0

201,82

6,30

181

v3=1

508,01

14,35

819

Standardafvigelse

281,46

12,95

1482,53

21,61

0,00

0,00

signifikanstest
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Upopulær

likes

kommentarer

N

v3=0

48,55

1,70

441

v3=1

54,80

2,32

559

standardafvigelse

54,81

2,93

58,45

3,19

0,08

0,00

signifikanstest

I den populære gruppe ses en signifikant forskel på det engagement, som opslag med en
brødtekst og opslag uden en brødtekst får ved både likes og kommentarer. Her kan det
konstateres, at visuelle komponenter i et opslag, der er akkompagneret af en brødtekst, er
mere tilbøjelige til at få likes eller kommentarer fra følgerne. Baseret på den populære
gruppes resultater kan hypotesen altså bekræftes.
Ved den upopulære gruppe viser analysen et lidt andet mønster. Her er der en signifikant
forskel på opslag med en brødtekst og på opslag uden en brødtekst i antal kommentarer.
Men der er ikke en signifikant forskel på opslag med og opslag uden brødtekst i forhold til
likes. Selvom dette enkelte resultat stikker ud, kan man argumentere for, at der overordnet
er en tendens til, at opslag med en brødtekst får en større grad af brugerengagement i
begge grupper, hvorfor det vælges at bekræfte hypotesen. Det ses derudover også, at der
er en signifikant forskel i anvendelsen af brødtekster hos den populære gruppe og den
upopulære gruppe. En signifikanstest viste et resultat på 0,00, hvorfor det også kan
påpeges, at den populære gruppe slår signifikant flere opslag op med en brødtekst, end
den upopulære gruppe gør. Det kan derfor argumenteres, at tilføjelsen af en brødtekst kan
være endnu en forklaring på, hvorfor gruppen med de populære profiler får mere
brugerengagement end gruppen med upopulære profiler.
Resultaterne bekræfter imidlertid ikke kun hypotesen, men fortæller også noget om 1) hvor
nemt det er at give et like, uden at man som modtager sætter sig ind i alle komponenter og
budskaber i et opslag. Denne pointe er også med til at underbygge forklaringen af
resultaterne til hypotese 5 vedrørende opslag i farver kontra opslag i sort/hvid 2) analysen
har ikke undersøgt type af brødtekst, men en observation er, at den populære gruppe er
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bedre til at skabe korte og præcise tekster, hvilket kan være en ny hypotese til yderligere
analyser og 3) det kan eventuelt også være et udtryk for, at den populære gruppe er bedre
til at skabe opslag, hvor det visuelle og skriftlige har en relation til hinanden. Man kan se
ud fra hypotese 4 og resultaterne ved denne hypotese, at der i den populære gruppe er
langt flere forekomster af opslag, hvor den skriftlige og visuelle del af et opslag har en
sammenhæng til hinanden og formidler et fælles budskab, og at disse opslag modtager
signifikant mere brugerengagement end de opslag, der ikke har en relation mellem det
visuelle og det skriftlige element.
Opsummering af fund ved indholdsanalysen
1. Analysen forsøgte at finde belæg for at kunne bekræfte hypotese 1, hvilket gik ud
på, at både antallet af hashtags samt anvendelsen af populære, trendy og
meningsfulde hashtags i et opslag ville kunne generere mere brugerengagement.
På baggrund af analysen måtte denne hypotese forkastes. Variablerne tilknyttet
hypotesen blev testet ved Pearsons R, der målte sammenhængen mellem to
variabler. Målestokken gik fra -1 (negativ sammenhæng til +1 (positiv
sammenhæng). I gruppen med populære profiler sås der et resultat på 0,01 ved
likes og 0,00 ved kommentarer. I gruppen med upopulære profiler sås der et
resultat på 0,07 ved likes og 0,1 ved kommentarer. For at kunne acceptere
hypotesen, ville det kræve et resultat på minimum 0,2-0,3, hvilket betød, at
hypotesen måtte forkastes. Denne indholdsanalyse skildrede ikke mellem, om der
var anvendt ét populært hashtag eller om der var anvendt flere, hvilket kunne være
en forklaring på resultatet. Denne pointe kunne lægge til grund for en ny påstand til
videre analyse.

2.

Hypotese 2 omhandlede, hvorvidt konstruktivt indhold ville generere mere
brugerengagement end indhold, der ikke var konstruktivt. I den upopulære gruppe
sås der ikke nogen forskel på det engagement, som konstruktivt indhold og ikke
konstruktivt indhold fik, da p-værdien lå på 0,39 for likes og 0,33 for kommentarer.
Der var til gengæld meget få forekomster af konstruktivt indhold i denne gruppe, da
der faktisk kun var kodet 6 gange for konstruktivt indhold ud af 1000
analyseenheder.
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Hos den populære gruppe sås der ikke en signifikant forskel ved likes med en pværdi på 0,06, men der var en signifikant forskel ved kommentarer, der havde en pværdi på 0,00. Heller ikke hos den populære gruppe forekom der særlig mange
opslag med konstruktivt indhold. Kun 40 gange var der kodet for konstruktivt
indhold ud af 1000 analyseenheder i denne gruppe. Derfor blev det valgt at
efterprøve resultaterne i et eksperiment for på den måde at kunne understøtte
resultaterne bedre.

3.

Opgavens tredje hypotese omhandlede, hvorvidt opslag med den menneskelige
anatomi til stede i det visuelle element ville generere mere brugerengagement end
opslag, hvor der ikke var en del af den menneskelige anatomi til stede i det visuelle
element. Indholdsanalysen viste, at hypotesen kunne accepteres. Dette kunne
konkluderes efter, at p-værdien ved både den populære og upopulære gruppe lå
under den maksimalt accepterede værdi på 0,05. I den populære gruppe lå den
både på 0,00 ved likes og ved kommentarer, og det samme lå den på ved den
upopulære gruppe ved både likes og kommentarer. Det betød, at der både i den
populære og upopulære gruppe af profiler var en signifikant forskel på det
engagement billeder med den menneskelige anatomi til stede fik kontra den grad af
engagement, som billeder uden en del af den menneskelige anatomi fik. Derudover
viste en yderligere signifikanstest, at den populære gruppe anvendte dette værktøj
signifikant flere gange end den upopulære gruppe.

4.

Opgavens fjerde hypotese ønskede at undersøge, om opslag med en relation
mellem billede og tekst genererede mere brugerengagement end opslag, hvor der
ikke var en relation mellem billede og tekst. Ved denne hypotese sås der en forskel
i resultaterne fra den populære gruppe til den upopulære gruppe af profiler. I den
populære gruppe sås der en tydelig signifikant forskel i både likes og kommentarer
på de opslag, hvor der var en relation mellem billede og tekst kontra opslag uden.
P-værdien lå her på 0,01 for både likes og kommentarer, hvilket er under de
accepterede 0,05.
I den upopulære gruppe var der ikke en signifikant forskel på tekster med en
relation og uden en relation til den visuelle komponent ved engagementsindikatoren
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“likes”, da p-værdien lå på 0,06. Men der var en signifikant forskel ved
kommentarer, da p-værdien her lå på 0,00. Dette resultat kunne skyldes flere
faktorer. En mulig forklaring kunne være, at der i den populære gruppe var
signifikant flere forekomster af likes og kommentarer ved denne undersøgelse af
denne hypotese og i indholdsanalysen generelt. Dette viste en signifikanstest med
en p-værdi på 0,00. En anden forklaring kunne være, at det var let for modtagere at
give et like til stort set alt, når de scrollede ned over opslagene i deres feed. Ved et
socialt medie som Instagram er det det visuelle, der er i fokus. Derfor kunne det
ikke forventes, at følgere gav sig tid til at læse teksten, der hørte til det visuelle
element. Hvis et billede til eksempel var godt, kunne dette alene afføde et like.
Hvorimod en kommentar krævede, at brugerne satte sig ind i hele opslaget - både i
forhold til det visuelle og skriftlige. Derfor ville en følger, der har skrevet en
kommentar, forinden have været nødt til at tage begge elementer i et opslag i
betragtning, og se på hvordan de to elementer spillede sammen. Denne form for
dedikation for indholdet kunne mere forventes af følgere, der vurderede en populær
profils indhold, da indholdet implicit allerede var anerkendt som godt indhold kvag
profilens popularitet i form af mange følgere og meget brugerengagement. De
upopulære profilers indhold var ikke på samme måde blåstemplet, hvorfor det
krævede endnu mere af følgerne at forholde sig til hele opslaget. Dette kunne være
årsagen til, at der kun sås en signifikant forskel i kommentarer hos den upopulære
gruppe: opslagene rent visuelt hos de upopulære profiler differentierede sig
generelt ikke fra hinanden upåagtet om brødteksten havde en relation til billedet for
de fleste modtagere, hvorfor der ikke sås en signifikant forskel i likes. Den
signifikante forskel i kommentarer viste, at de modtagere, der alligevel valgte at
engagere sig med indholdet yderligere og læste brødteksten, havde en større
tendens til at kommentere indhold med en relation mellem brødtekst og billede
kontra indhold uden en relation.

5.

Hypotese 5 indebar, om der var forskel i graden af brugerengagement på de
billeder/videoer/boomerangs, der var i sort/hvid kontra i farve. Resultaterne viste, at
der ikke var en signifikant forskel i graden af kommentarer hos både den populære
og den upopulære gruppe, da p-værdierne lå på henholdsvis 0,43 i den populære
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gruppe og 0,06 i den upopulære gruppe. Til gengæld sås der en signifikant forskel
hos begge grupper i forhold til likes. Dette betød, at opslag i farver fik flere likes end
opslag i sort/hvid hos begge grupper. Dette resultat kan skyldes, at farver i højere
grad end sort/hvid-nuancer tiltrækker beskuerens opmærksomhed (Thorlacius:
2018: s. 81), når man scroller hurtigt ned over et feed og uddeler likes. På baggrund
af ovenstående interessante resultat kombineret med hypotesens bagvedliggende
teori, ønskes resultatet at blive undersøgt nærmere i et eksperiment. Dette ville
nemlig også yderligere kunne vise, hvorvidt det havde noget med konkurrencen om
modtagernes opmærksomhed at gøre, at farvebilleder så ud til at få flere likes end
sort/hvid-billeder, eller om det generelt bare forholder sig sådan, at farvebilleder
visuelt genererer flere likes end sort/hvid-billeder.

6.

Hypotese 6 påstod, at de populære profiler publicerede opslag meget hyppigere
end upopulære profiler. Resultaterne viste tydeligt, at denne hypotese kunne
forkastes, da den upopulære gruppe i gennemsnit publicerede 2,35 opslag op om
dagen, hvorimod den populære gruppe publicerede 0,75 opslag op om dagen.
Resultaterne viste også en tendens til, at den upopulære gruppe enten overfodrede
eller udsultede deres profil og dermed deres modtagere med opslag. De manglede
en fornemmelse af, hvilket antal der skulle til af opslag om dagen eller om ugen for
at sikre et kontinuerligt flow i opslagsstrømmen. Den upopulære gruppe viste et
meget stort spænd i forhold til, hvor hyppigt opslag blev slået op. Den populære
gruppe havde til gengæld fundet netop sådan et flow. De havde en kontinuerlig
strøm af opslag, som bevirkede, at der hverken kom informationsoverload eller
informationstørke på deres profiler. Dette gav modtagerne en tilpas mængde af
kontinuerligt publicerede opslag, som ikke druknede i hinanden.

7.

Hypotese 7 ønskede at undersøge, hvilken type af visuelle elementer der fordrede
til den største grad af brugerengagement. Hypotesen påstod, at billeder genererede
mest brugerengagement. Denne hypotese måtte også forkastes, da resultaterne
viste, at billeder faktisk var et af de visuelle elementer, der modtog mindst
brugerengagement. Men som allerede nævnt kunne dette skyldes den måde, likes
for videoer og boomeranger var blevet optalt på. Det var kun muligt at se antal
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visninger for videoer og boomerangs, hvorfor antal visninger i denne
indholdsanalyse blev kodet for det samme som likes. Man kunne argumentere, at
der var visse fejl i denne hypoteses dataindsamling og for at kunne få et korrekt
resultat, burde modificeringer laves i metoden for optælling. Det ville give et mere
retvisende billede at optælle likes, views og kommentarer for sig i stedet for at slå
de to førstnævnte sammen. Det blev derfor vurderet, at hypotesen måtte forkastes
og at en ny definition af denne variabel var nødvendig, hvis kodebogen skal kunne
bruges af andre og i videre arbejde med dette emne.

8.

Opgavens sidste hypotese påstod, at opslag med en dertilhørende brødtekst
genererede en højere grad af brugerengagement end de opslag, der ikke havde en
brødtekst tilknyttet. I den populære gruppe sås der en signifikant forskel mellem
opslag med en brødtekst og uden en brødtekst. P-værdien for både likes og
kommentarer lå på 0,00. I den upopulære gruppe sås der ikke en signifikant forskel
i forhold til likes, da p-værdien lå på 0,084. Til gengæld sås der igen en signifikant
forskel i forhold til kommentarer, hvor p-værdien lå på 0,00. Dette kunne endnu en
gang skyldes det faktum, at det er lettere at give et like ud fra, hvad man ser, mens
en kommentar kræver, at man sætter sig ind i hele indholdet. Dette faktum
kombineret med den upopulære gruppes manglende blåstempling gjorde, at
resultatet blev som forventet. På trods af at der ikke sås en signifikant forskel ved
likes hos den upopulære gruppe, så blev det alligevel vurderet, at disse resultater
viste et mønster, hvor det så ud til, at opslag med brødtekster fik en højere grad af
brugerengagement end opslag uden brødtekster. Dette gjaldt især, når man
sammenlignede de to grupper. Her blev det klart, at den populære gruppe især
havde opfanget dette, mens den upopulære gruppe ikke i samme grad benyttede
sig af dette. En signifikanstest mellem de to gruppers anvendelse af brødtekster
bekræftede også dette med en p-værdi på 0,00.

Observationer under kodning
Undervejs i kodningen blev der gjort nogle observationer, som er vigtige at nævne i forhold
til de anbefalinger, som senere vil blive formuleret på baggrund af
undersøgelsesresultaterne. Nogle af de tidlige observationer har ligget til grund for nogle
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ændringer i kodebogen. Andre observationer kan bruges som mulige forklaringer på
fejlkilder, som vil blive uddybet i afsnittet nedenfor eller taget med videre til eksperimentet.

Der blev flere gange observeret opslag, hvor hashtags var placeret i en kommentar til
opslaget og ikke som en del af selve opslaget. Denne observation blev blot mere
interessant, da der indimellem blev stødt på opslag med utrolig meget engagement uden
et eneste hashtag. Det mistænkes derfor, at personen bag opslaget muligvis havde slettet
deres egen kommentar med en masse hashtags i. Dette er dog ikke til at undersøge, og er
derfor nødt til at forblive en mistanke.
Derudover blev der også observeret et klart flertal af fitness- og fashionprofiler på den
populære liste, hvilket også kunne være interessant at undersøge nærmere. Her kunne
fokusset være at undersøge, om profiler med et helt klar tema modtog flere følgere eller
mere brugerengagement end profiler uden et tema.
På den populære liste blev det i forlængelse af den foregående observation set, at jo mere
trænet og mere nøgen personen på billedet var, jo større engagement fik opslaget
tilsyneladende. Ved den populære liste blev det også observeret, at de ofte tagger andre
profiler eller brands i deres opslag, og at disse opslag modtog mere brugerengagement
end de resterende opslag. Dette kunne også være et interessant emne at undersøge i et
eventuelt videre arbejde.

Nogle observationer er endt med at danne grundlag for de hypoteser, eksperimentet
ønsker at teste:

Hypotese 1: Konstruktivt indhold giver et øget brugerengagement.

Hypotese 2: Sort/hvid-billeder får lige så meget engagement og respons fra brugere som
farvebilleder.

Årsagen til at det blev valgt at undersøge konstruktivitetskriteriet i eksperimentet, er, at der
generelt ikke var specielt mange forekomster af opslag med konstruktivitet i
indholdsanalysen. Resultaterne i indholdsanalysen var derfor baseret på ganske lidt data.
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Vi håbede derfor at kunne gøre resultaterne vedrørende konstruktivitet mere valide ved at
teste dem igen i et eksperiment.
Argumentet for at teste variablen vedrørende sort/hvid-billeder kontra farvebilleder minder
om argumentet for den første hypotese. Den umiddelbare hypotese lød på, at der ingen
forskel ville være i brugerengagement på sort/hvid-billeder kontra farvebilleder.
Indholdsanalyse viste dog en signifikant forskel mellem, om opslagets billede var i
sort/hvid eller farve ved likes, men der var generelt ikke særlig mange forekomster af
sort/hvid-billeder. Formålet var derfor at styrke validiteten af resultatet ved at teste
hypotesen yderligere i et eksperiment.
Fejlkilder ved indholdsanalysen
Når en indholdsanalyse er blevet foretaget, er det nødvendigt at overveje, hvilke fejlkilder
der kan have påvirket indholdsanalysens resultat. I dette tilfælde kan det ikke udelukkes,
at andre faktorer end de 9 variabler, som er undersøgt i denne analyse, kan spille en rolle i
forhold til engagementsvariablen (Skovsgaard & Svith: 2014: s. 77)(Hopmann et. al.:2014:
s. 226-227). Kendisfaktoren kan for eksempel også spille ind. Er personen bag profilen
kendt, vil det sandsynligvis også have noget at sige i forhold til, om folk vil interagere med
indholdet. Og da denne opgave koder internationale profiler, kan der nemt være kendte
profiler med, som ikke er blevet opdaget. Samtidig vil det sandsynligvis også betyde noget,
hvis indholdet virkelig overrasker og slår benene væk under modtageren (Gottlieb: 2017:
s. 28-29). Disse to faktorer er ikke undersøgt i denne analyse. Det kunne godt tænkes, at
netop disse to faktorer har stor betydning i forhold til brugerengagement, og det kunne
være værd at arbejde videre med. Opgaven læner sig dog op af plausibel teori, der giver
gode og kvalificerede bud på, hvad der får følgere/brugere til at engagere sig med indhold
på sociale medier som Instagram (Skovsgaard & Svith: 2014: s. 76-78). Der er også
forsøgt at blive taget højde for alternative forklaringer og mulige tredje variabler, der kunne
gå ind og forstyrre i indholdsanalysen. Men da de fleste variabler er
observationsspørgsmål og ikke fortolkningsspørgsmål, vil alternative forklaringer på en
korrelation være usandsynlige (Elmelund-Præstekær: 2014: s. 199-200). Selvfølgelig kan
tredje variabler opstå som for eksempel de to ovennævnte faktorer, som ikke er undersøgt
i denne indholdsanalyse, men sandsynligheden er ud fra interkoderreliabilitetstesten at
dømme ikke stor (Elmelund-Præstekær: 2014: s. 199-200). Til trods for at muligheden for
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tredje variabler aldrig vil forsvinde helt, så vurderes det alligevel, at man kan bedømme
resultaterne som valide. En af indholdsanalysens udfordringer som metode er dog,
hvorvidt man kan få nogle reliable resultater (Elmelund-Præstekær: 2014: s. 198), for i
hvor høj grad ville andre kunne følge kodebogen for denne undersøgelse og opnå de
samme resultater? Interkoderreliabilitetstesten viser, at det ser ud til at være muligt at nå til
de samme resultater, men i praksis kan man aldrig være 100 procent sikker. Dette gælder
især ved fænomener, der er svære at gøre håndgribelige og konkrete via en
operationalisering som for eksempel begrebet konstruktivitet. En ny formulering og/eller en
redefinering af enkelte variabler og begreber kan derfor være nødvendigt for videre
arbejde med at finde frem til, hvilket indhold der virker på sociale medier.
Endnu en faktor der bør ændres, hvis analysen skulle gentages, er opdelingen af
engagementsindikatorerne likes, kommentarer og visninger eller såkaldte “views”. Det er
særligt ved videoer og boomerangs, at dette gør sig gældende. Som forklaret ved
resultaterne for hypotese 7, så er views optalt som likes, da det ikke var muligt at se likes
ved videoer og boomerangs men kun antal visninger. Var disse to former for
brugerengagement blevet skilt ad, ville resultaterne nok minde mere om resultaterne fra
Iconosquares undersøgelse, som lægger til grund for udarbejdelsen af denne analyse
(Iconosquare: 2018: s. 7-8). Resultaterne havde nok vist, at en video eller boomerang
sagtens kunne have mange views men ingen likes. Var det muligt at aflæse likes og ikke
views i dette tilfælde, ville der derfor være en forholdsvis stor chance for, at resultatet
havde set anderledes ud (Elmelund-Præstekær: 2014: s. 198+200).
Flere steder viser resultaterne, at der ikke er en signifikant forskel ved
engagementsindikatoren “likes”, mens der er en signifikant forskel ved “kommentarer” eller
omvendt. Forskellen på de to engagementsindikatorer viser også noget om likes og
kommentarers natur. Kommentarer indikerer modtagere, der er gået i dybden med
opslaget i sin helhed. Mens et like hurtigt kan gives på vejen ned over feedet. Umiddelbart
er det hurtigere og nemmere at smide et like end at vedhæfte en kommentar til et opslag.
Her ses der altså en forskel i graden af engagement internt i selve engagementsvariablen
(Gottlieb, 2017: s. 26), hvorfor en skævvridning i resultater fra de to engagementsformer
fortæller klare historier omkring, hvor meget fordybelse de andre faktorer kræver.
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Eksperimentet
Nogle af resultaterne i indholdsanalysen har meget få forekomster, hvorfor det er valgt at
supplere resultaterne med et eksperiment, inden hypoteserne definitivt kan bekræftes eller
forkastes. Det er valgt at undersøge, hvorledes konstruktivitet har en effekt på graden af
brugerengagement, samt om det virkelig kan passe at et sort/hvid-billede kan opnå
samme grad af brugerengagement som et farvebillede. Grunden til at netop disse to
variabler ønskes testet yderligere i et eksperiment er, at begge resultater i
indholdsanalysen har været overraskende, ikke et hundrede procent klare og med relativt
få forekomster at måle på. Hypoteserne lyder derfor således:

Hypotese 1: Konstruktivt indhold giver et øget brugerengagement.

Hypotese 2: Sort/hvid-billeder er lige så gode til at få engagement og respons fra brugere
som farvebilleder.

I første del af nedenstående afsnit vil et skema med samtlige af eksperimentets resultater
bliver præsenteret og uddybet. Derefter sammenlignes resultaterne fra eksperimentet med
indholdsanalysens resultater ved de samme hypoteser. Resultaterne af eksperimentet vil
herefter blive diskuteret.

N

Likes %

Kommentarer %

Begge %

Ingen %

Gruppe A 46

18

28

38

16

Gruppe B 31

15

18

30

37

P-værdi

0,72

0,31

0,47

0,03

Gruppe C 49

24

8

6

62

Gruppe D 45

20

4

4

72

P-værdi

0,63

0,41

0,65

0,30
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For at aflæse skemaet korrekt vil de forskellige kolonner blive forklaret.
Kolonnen længst til venstre viser de fire forskellige grupper, som har deltaget i
eksperimentet. De forskellige grupper og deres funktion i eksperimentet er fordelt som
følger:
•

Gruppe A: Født i januar, maj og september (eksperimentgruppe til hypotese 1)

•

Gruppe B: Født i februar, juni og oktober (kontrolgruppe til hypotese 1)

•

Gruppe C: Født i marts, juli og november (eksperimentgruppe for hypotese 2)

•

Gruppe D: Født i april, august og december (kontrolgruppe for hypotese 2)

Eksperimentgrupperne er dem, der bliver eksponeret for et opslag med en konstruktiv
brødtekst eller et opslag, hvor billedet er i sort/hvid. Kontrolgrupperne bliver eksponeret for
opslag, der enten ikke indeholder konstruktivitet eller hvor billedet er i farve. Kolonnen med
tallet N markerer det antal respondenter, der har besvaret indenfor hver gruppe. Tallene
ud fra de forskellige valgmuligheder er angivet i procenter, da det er denne enhed, som
programmet SurveyXact viser resultater i samt den enhed, som bliver brugt til at udregne
p-værdien. Respondenterne har haft følgende valgmuligheder til at besvare
eksperimentets spørgsmål: a) “Ja, jeg ville like opslaget” b) “Ja, jeg ville kommentere på
opslaget” c) “Ja, jeg ville både like og kommentere på opslaget og d) “Nej, jeg ville hverken
like eller kommentere på opslaget”. Ønskes en genopfriskning af stimulusmaterialet,
henvises der til bilag 3. Den vandrette kolonne med ordet “p-værdi” efterfulgt af tal i de
resterende kolonner viser resultatet fra signifikanstesten ud fra hver svarmulighed indenfor
hver hypotese. Som nævnt tidligere accepteres der ikke en højere p-værdi end 0,05 for at
stadfæste en signifikant forskel ved 95% sikkerhed. For at udregne p-værdien er
onlineværktøjet www.socscistatistics.com blevet anvendt. Her skal resultaterne i procenter
deles med 100 og sættes ind i værktøjet sammen med de respektive gruppers
deltagerantal.
Hypotese 1
Resultaterne til hypotese 1 viser, at der ikke ses en signifikant forskel mellem
eksperimentgruppen og kontrolgruppen i forhold til valgmuligheden “Ja, jeg ville like
opslaget”, “Ja, jeg ville kommentere opslaget” eller “Ja, jeg ville både like og kommentere
opslaget”. Til gengæld ses der en signifikant forskel i antal respondenter, der ikke ville
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hverken like eller kommentere på opslaget. Dette betyder altså, at selvom der ikke ses en
signifikant forskel mellem de forskellige individuelle former for engagement, så er der en
generel signifikant forskel på, hvor mange der vil engagere sig i det konstruktive indhold
kontra hvor mange, der ikke ville engagere sig. Selvom der ikke kan påvises en signifikant
forskel i hverken antal likes, antal kommentarer eller kombinationen af de to, så kan
hypotesen fortsat bekræftes, da eksperimentets resultater afslører, af der er en signifikant
forskel i de respondenter, der ikke vil engagere sig med indholdet. Produceres der
konstruktivt opslag, er der altså større sandsynlighed for, at der engageres med opslaget,
end hvis opslaget ikke er konstruktivt.

På trods af eksperimentets resultat, der viser en signifikant forskel i de respondenter, der
ikke vil engagere sig med det konstruktive indhold, må det alligevel konstateres, at der
ikke lader til at være en enorm forskel på brugerengagementet, når det kommer til
konstruktivt indhold versus indhold, der ikke har et konstruktivt strejf. Måske er det mindre
væsentligt eller for tungt for brugerne end først antaget, hvis indholdet fra private profiler
har et konstruktivt perspektiv. Dette kan skyldes, at opslag på Instagram ikke egner sig til
den konstruktivitet, som ellers efterlyses af Aslak Gottlieb. Det kan også skyldes, at
Gottlieb efterlyser konstruktivitet i forhold til mediernes journalistiske indhold på sociale
medier og ikke i forhold til private profiler, som undersøgelserne i dette speciale har
fokuseret på. Det ser desuden ud til, at man skal have en vis gennemslagskraft og succes
på Instagram, før det kan betale sig at komme med konstruktive opslag, da resultaterne fra
indholdsanalysen viser, at det ellers ikke giver noget synderligt udsving i
brugerengagementet. Det er dog vigtigt at påpege, at der blev observeret en lille
signifikant stigning af graden af engagement både i indholdsanalysen og i eksperimentet,
og da det i særdeleshed bliver forventet, at medierne inddrager konstruktive vinkler i deres
indhold, vil det stadigvæk argumenteres, at konstruktivitet bør medtænkes i det
journalistiske arbejde.
Hypotese 2
Eksperimentets anden hypotese er testet ved at lave et stimulusmateriale med helt samme
tekst og samme motiv på billedet. Farverne på henholdsvis eksperimentgruppens og
kontrolgruppens materiale er til gengæld anderledes, hvor eksperimentgruppen bliver
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eksponeret for et opslag i sort/hvid og kontrolgruppen bliver eksponeret for et opslag i
farver.
Resultaterne vist i skemaet ovenfor indikerer, at der ikke er en signifikant forskel på nogle
af valgmulighederne mellem de to grupper. Eksperimentet bekræfter altså den oprindelige
hypotese, og går lidt imod resultaterne fra indholdsanalysen. Dog viser resultaterne i
eksperimentet generelt utrolige lave forekomster af engagement ved gruppe C og D kontra
gruppe A og B, hvilket muligvis kan indikere, at noget ved det fabrikerede materiale har
fremprovokeret en holdning til opslaget, som ikke var kontrolleret. Dette kan derfor være
en tredje variabel, som ellers er forsøgt undgået i materialets udarbejdelse. For en dybere
redegørelse af hvordan dette er forsøgt, refereres der til afsnittet “Eksperimentets
opbygning” under metodeafsnittet. En af forklaringen kan være den pointe, som er blevet
nævnt flere gange i denne opgave: At brugerne primært har fokus på det visuelle. Ser et
billede godt ud, så er man hurtig til at like uden at se på de resterende elementer i
opslaget. Dette er også årsagen til, at Aslak Gottlieb argumenterer for, at en kommentar
viser en større grad af brugerengagement end et like gør (Gottlieb: 2017: s. 26) Det tager
tid at scrolle ned over et feed, så et hurtigt blik og et hurtigt like er ofte brugt, men i
eksperimentet får respondenterne ekstra god tid til rigtig at se på billedet, og dette kan
være med til at give et mere velovervejet svar/en mere velovervejet reaktion end i
virkeligheden.
En anden mulig forklaring kunne være, at eksperiments population er journaliststuderende.
Ud fra egne erfaringer vides det, at man på bacheloren i journalistik på Syddansk
Universitet i dag ikke kun trænes i det skriftlige. Visuelle medier som billeder og video er i
lige så høj grad en del af undervisningen i dag som skriftlige medier. Derfor har
journaliststuderende træning i at se det gode billede til historien. Nogle kan desuden have
udviklet et skarpt øje for det gode billede i forhold til motiv, linjer og lignende fra
kompositionsteorien for at få et budskab ud visuelt. Det kunne derfor være interessant at
lave endnu et eksperiment af større omfang, som kunne gå i dybden med netop denne
hypotese og endelig af- eller bekræfte den.
Opsummering af fund ved eksperimentet
1. Baseret på resultaterne fra både indholdsanalysen og fra eksperimentet kunne
hypotese 1, vedrørende konstruktivt indholds påvirkning på graden af
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brugerengagement, hverken bekræftes eller forkastes. I indholdsanalysen sås der
en signifikant forskel ved kommentarer hos den populære gruppe, og der sås også
en signifikant forskel hos de respondenter, der havde svaret, at de hverken ville like
eller kommentere eksperimentets fabrikerede opslag med konstruktivt indhold. Dog
var der meget få forekomster, og de signifikante forskelle var generelt kun at finde i
to ud af otte mulige målinger på begrebet konstruktivitet, og tendensen var fortsat
meget svag, hvorfor det ikke ønskes endegyldigt at bekræfte hypotesen.
At Aslak Gottlieb på baggrund af kvalitative interviews alligevel konkluderede, at der
fandtes et behov for konstruktive løsninger, kunne skyldes, at Gottliebs kald på
konstruktivitet i høj grad var møntet på journalistiske nyhedsbudskaber på de
sociale medier, hvor denne opgave har undersøgt budskaber fra private profiler.
Der kunne argumenteres for, at konstruktivitet kunne være vanskelig at formidle fra
en privat profil, da begrebet muligvis gav for tungt et opslag. Dette kunne potentielt
skræmme brugeren væk fra opslaget, da sociale medier fordrer til en let
kommunikation (https://udelukkendelund.dk/fem-skrivetips-til-dine-sociale-medier/).
Derfor forekommer det logisk, at profilerne ikke anvendte begrebet særlig meget i
deres opslag. Dog ønskes det heller ikke endegyldigt at afkræfte hypotesen, da der
trods alt forekom signifikante forskelle, der indikerede, at konstruktivt indhold kunne
generere mere brugerengagement, hvorfor det argumenteres, at konstruktivitet
fortsat bør tilstræbes i nogle af opslagene fra mediehuse på Instagram.

2.

I eksperimentets anden hypotese blev det yderligere undersøgt, om der var en
forskel i graden af brugerengagement ved billeder i henholdsvis farve og sort/hvid.
Indholdsanalysen viste en signifikant forskel på antal likes delt ud til farvebilleder
kontra sort/hvid-billeder, hvor farvebilleder genererede flere likes end sort/hvidbilleder gjorde. I kommentarer blev der ikke fundet en signifikant forskel. Dette
resultat gik lidt imod teorien bag hypotesen med undtagelse af Thorlacius, der
mente, at sort/hvid-billeder godt kunne tabe konkurrencen mod farvebilleder, hvis
der var mange opslag på én gang - ligesom et feed på Instagram har. Men da der
generelt ikke var specielt mange forekomster af sort/hvid-billeder, blev det valgt at
understøtte resultatet med et eksperiment.
Eksperimentet afslørede, at der ikke blev fundet nogen signifikant forskel
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overhovedet mellem eksperimentgruppen og kontrolgruppen på nogle af
eksperimentets svarmuligheder, hvorfor eksperimentets anden hypotese
accepteres. Der er altså ingen forskel i graden af brugerengagement på billeder i
farve kontra billeder i sort/hvid. Dog argumenteres der for, at eksperimentets
fabrikerede stimulusmateriale i sort/hvid ikke konkurrerede mod andre opslag i
farver, som egentlig var den situation, som Thorlacius beskrev i sin teori. Opslaget
med det sort/hvide-billede fik derfor lov til at stå alene, og fik på den måde mere
opmærksomhed, end det muligvis ville have gjort på et feed. Denne pointe vil blive
uddybet i afsnittet “Fejlkilder ved eksperimentet” nedenfor.

Fejlkilder ved eksperimentet
I et eksperiment er de største udfordringer altid at sørge for at undgå eventuelle tredje
variabler, spuriøse sammenhænge og at få skabt et så realistisk stimulusmateriale som
muligt. Formålet med at forsøge at undgå disse tredje variabler er at undgå problemer
med den eksterne validitet (Hopmann et. al.: 2014: s. 226-229).
Spørgeskemaeksperimentets resultater ved hypotese 1 gav anledning til at overveje,
hvorvidt denne opgaves definition af konstruktivitet var korrekt. For at kunne
operationalisere begrebet og derved højne reliabiliteten var det blevet så konkret, at det
afveg noget fra Aslak Gottliebs oprindelige beskrivelse af konstruktivitet, hvilket havde
konsekvenser for validiteten, da eksperimentets konstruktive materiale var udarbejdet efter
opgavens definition. En definition der mindede mere om Gottliebs kunne måske give et
andet udfald af undersøgelserne.

I eksperimentets anden hypotese sås der generelt en meget lille procentdel af
respondenter, der ville engagere sig med indholdet overhovedet. Denne procentdel var
især lille, hvis man tænker på, at billedet var identisk med det billede, der blev anvendt i
eksperimentets første hypotese. Denne observation gav anledning til at overveje, om en
eventuel tredje variabel havde indflydelse på resultatet. Dette kunne for eksempel være
billedets motiv eller den korte brødtekst, der knyttede sig til billedet (se bilag 3 for en
specificering af stimulimaterialerne). Selvom det var forsøgt at undgå tredje variabler, så
kan det aldrig hundrede procent undgås (Hopmann et. al.: 2014: s. 233). Og resultaterne
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taget i betragtning, så tyder det på, at der kunne have været en tredje variabel, der gjorde,
at både gruppe C og gruppe D ikke brød sig særlig godt om opslaget generelt. Årsagen
kunne muligvis ligge i den bestemte population, som var anvendt i eksperimentet. I og
med at indholdsanalysen havde testet fuldstændig tilfældige mennesker uden samme
baggrund eller uddannelse, så var den eneste fællesnævner for testpersonerne i begge
grupper i indholdsanalysen, om de havde succes eller ikke havde succes på det sociale
medie Instagram samt, at de skrev opslag på engelsk, svensk, norsk eller dansk. Ved
eksperimentet var der specifikt udvalgt en population med samme uddannelsesbaggrund,
fag og nogenlunde samme alder og fordeling af køn. Denne forskel kunne eventuelt have
noget at sige i forhold til resultaterne i eksperimentet. Ydermere kunne
journaliststuderende, som var eksperimentets population, have et trænet øje for billeder,
da der bliver undervist i den visuelle kommunikation i næsten lige så høj grad som den
tekstuelle kommunikation på bacheloren på Syddansk Universitet. De var derfor mere
trænet i at vurdere et godt billede, og for dem kunne et sort/hvid-billede muligvis være lige
så stærkt som et farvebillede. Det var derfor muligvis mere udvisket, hvorvidt de ville
vælge et farvebillede over et sort/hvid-billede. Derimod blev populationen fra
indholdsanalysen, der ikke på samme måde som journaliststuderende var lært op i
billeder, tiltrukket af farvebillederne. I hvert fald fik farvebillederne flest likes i
indholdsanalysen.
Det kunne også være en faktor, at populationen ved eksperimentet kun så det ene billede,
som stimulusmaterialet præsenterede dem for. I en virkelig situation på Instagram vil
opslagene og billederne være i konkurrence med hinanden. Og det var også i denne
situation, at Thorlacius mente, at sort/hvid-billeder havde en risiko for at falde i ét med den
store mængde af billeder (Thorlacius: 2018: s. 81). Det kunne derfor være interessant at
opstille en ny hypotese omkring, at sort/hvid-billeder falder igennem i konkurrencen mod
farvebilleder, når der er mange forskellige billeder tilgængelige for modtageren og
undersøge dette videre.
Til trods for mulige fejlkilder var det forsøgt at få skabt et eksperimentdesign, der fulgte
samtlige procedure for at fremme en høj intern validitet, hvorfor det måtte formodes, at
eksperimentet derfor besad høj intern validitet. Det var også forsøgt at imødegå
problemerne med den eksterne validitet ved at skabe så realistisk et stimulusmateriale
som muligt. Alligevel sås der en tendens hos især gruppe C og D, der indikerede, at en
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tredje variabel muligvis har spillet ind i form af en forkert brødtekst eller kombinationen
mellem brødteksten og billedet. Dette et til trods for at materialet var udarbejdet så neutralt
som muligt. Det kunne ikke undgås at udelukke tredje variabler fuldstændig, hvorfor disse
også var vigtige at nævne i dette afsnit og have in mente i den samlede betragtning af
eksperimentets resultater (Hopmann et. al.: 2014: s. 233).

Anbefalinger til redaktionerne
Indtil nu har opgaven forsøgt at undersøge, om der findes en modtagergruppe til de
budskaber, der bliver sendt ud på den sociale medieplatform Instagram, samt i hvor høj
grad modtageren interagerer med det indhold, som budskabet befinder sig i. Ved hjælp af
en indholdsanalyse og et eksperiment har opgaven fundet frem til nogle resultater, som
følgende afsnit vil forsøge at formulere til anbefalinger til danske journalistiske redaktioner,
så de kan implementere opgavens resultater i det redaktionelle arbejde.

Til at begynde med er det relevant at redegøre for, hvorfor redaktioner overhovedet bør
tage anbefalingerne til sig. Som tidligere nævnt har den store teknologiske udvikling
medført, at flere og flere brugere er til stede på diverse sociale medieplatforme. Dette
fænomen gør sig også gældende i Danmark. På nuværende tidspunkt har 79 procent af
den danske befolkning en profil på de sociale medier
(http://keilbergchristiansen.dk/statistik-om-sociale-medier-i-danmark/), og en undersøgelse
fra Gallup i 2017 viser, at brugere mellem 15-29 år i gennemsnit bruger 60 minutter om
dagen på de sociale medier ()http://astridhaug.dk/danskerne-paa-sociale-medier-2018/).
Og det er i særdeleshed de unge brugere, som danske mediehuse har svært ved at nå
(Gottlieb: 2017: s. 7). Det er dog nødvendigt at nå dem, for får danske mediehuse ikke
etableret et behov hos danske unge om at modtage nyheder og informationer, vil der ikke
længere være en modtagergruppe at producere indhold til, når den ældre generation ikke
længere er her mere. Det er netop denne problematik, der gør, at Public service-udvalget
ultimo 2016 konkluderede at: ”[…] ’generationskløften’ mellem mediebrugere er en af de
største udfordringer for den fælles offentlighed, som nyhedsmediernes servicering af
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befolkningen skal understøtte” (Gottlieb: 2017: s. 6). Metoderne til at håndtere denne
udfordring befinder sig endnu i forholdsvis spæde stadier i deres respektive udviklinger.
Men da sociale medieplatforme er eksploderet i antal og funktioner på de bare 11 år, de
har eksisteret, kan de sociale medier være et oplagt sted at forsøge at udvikle indhold, der
fanger det unge publikum på de mange sociale medier. Dette skyldes især, at det er
platforme, hvor de unge mediebrugere allerede er til stede. Netop derfor mener Gottlieb
også, at nyhedsmedierne har sovet i timen. Med de mange sociale medieplatforme er der
nemlig kommet flere og flere vinduer til at nå den yngre målgruppe. Disse vinduer har
redaktionerne endnu ikke åbnet ved at producere journalistiske produkter, der passer ind i
de nye platformes strukturer (Gottlieb: 2017: s. 11).
For at imødekomme den problematik har denne opgave undersøgt, om Aslak Gottliebs
engagementkriterier også kan anvendes, når der skal produceres indhold til den sociale
medieplatform Instagram. Platformen har fået en stigning i antal brugere
(https://dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20739&sid=itbef2017), og har nu
over en milliard brugere globalt (https://www.statista.com/statistics/272014/global-socialnetworks-ranked-by-number-of-users/). Forøgelsen i antal brugere til stede på platformen
kombineret med, at platformen adskiller sig fra mange af de andre sociale medier ved
primært at have fokus på det visuelle frem for det tekstuelle, gør platformen til et utrolig
interessant case-studie til at teste, om engagementskriterierne forbeholdt skrift også kan
gøre sig gældende på platforme, hvor hovedelementet er et billede, en video eller andre
visuelle elementer, da disse også kan bruges af medierne til at udbrede budskaber.

Resultaterne fra opgavens indholdsanalyse og eksperiment viser nogle tendenser. Disse
tendenser er blevet udformet til en række anbefalinger, som redaktioner med fordel kan
inkorporere i det journalistiske arbejde med platformen Instagram. Anbefalingerne lyder
som følger:
•

Der skal være en del af den menneskelige anatomi med på billedet.

•

Der skal være et kontinuerligt og stabilt publiceringsflow.

•

Der skal være en sammenhæng mellem den skriftlige kommunikation og den
visuelle kommunikation i opslaget.

•

Brug relevante hashtags.

•

Hav en brødtekst til dit billede og gør den konstruktiv
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Sæt farve på dine billeder.

Første anbefaling til indhold der skal produceres til Instagram er, at der skal være en del
af den menneskelige anatomi med på billedet. I indholdsanalysen blev det bekræftet, at
der er en signifikant forskel i graden af brugerengagement ved de opslag, der har en del af
den menneskelige anatomi på billedet, og de opslag, der ikke har. Opslag med dele af den
menneskelige anatomi med i det visuelle element har en højere grad af
brugerengagement end de opslag, hvor den menneskelige anatomi ikke er en del af det
visuelle element. Dette fund gjorde sig gældende både for den gruppe, der indeholdte de
populære profiler og den gruppe, der indeholdte de upopulære profiler, hvorfor resultatet
menes at være generel for hele platformen. Når redaktionerne skal producere indhold til
Instagram, skal de derfor tænke kroppen ind i det visuelle element. Dette behøver dog ikke
at være hele kroppen. En del af armen, hovedet eller foden er nok. Bare der er en del af
den menneskelige anatomi til stede, vil det skabe en identifikation hos modtageren og
derigennem give mere brugerengagement, end hvis den menneskelige anatomi ikke er
medtaget.

Næste anbefaling er at sikre et kontinuerligt og stabilt publiceringsflow. Selvom
hypotesen om, at gruppen med de populære profiler ville slå mange flere opslag op end
gruppen med de upopulære profiler måtte forkastes, så blev der observeret en anden
tendens. Profilerne i den upopulære gruppe havde nemlig en tendens til enten at slå rigtig
mange opslag op samme dag eller ikke slå et opslag op i flere måneder – de overfodrede
eller udsultede altså deres profiler med opslag. Samme tendens var slet ikke at finde i
gruppen med populære profiler, hvor det virkede som om, at der befandt sig en fælles
konsensus omkring et flow i mængden af og hvornår et opslag skulle slås op. I gennemsnit
lå de 1000 populære profiler på 0,7 opslag om dagen. Dette betød altså i gennemsnit lige
under fem opslag om ugen. Den populære gruppe slog 2,35 opslag om dagen i
gennemsnit. Under kodningen blev der faktisk observeret profiler, der minimum havde
slået 20 opslag op samme dag.
Hertil skal det siges, at indholdsanalysens population som sagt bestod af private profiler,
hvor der herskede en tendens til at lave opslag om alt lige fra en smuk solnedgang og en
god selfie til noget lækkert mad eller en fed fest. Mange af opslagene var altså det, som
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ville blive betegnet som ’lette’ opslag, der ikke krævede meget stillingtagen for
modtageren. Redaktioners indhold i denne sammenhæng forventes at være mere nichepræget end en privat profils indhold, og redaktioners indhold forventes også at kræve
mere stillingtagen og kan altså kategoriseres som lidt ’tungere’ opslag. Det vil derfor
anbefales at holde sig lidt under de gennemsnitlige fem opslag om ugen, hvorfor et
gennemsnit på omkring tre opslag om ugen kan anbefales. Alternativt kan det anbefales at
have en mere ”bag kulisserne ”-tilgang til sin redaktionelle Instagramprofil. Et eksempel på
dette er nyhedsmediet Kristeligt Dagblad, der har forsøgt sig med at lade en ny journalist
have ansvar for mediets Instagramprofil i en uge ad gangen. Journalisten skal slå opslag
op, der viser mediet og arbejdet på mediet bagom. Dette kan for eksempel være en kop
kaffe i toget på vej ud til en kilde eller et billede af en masse noter efter et interview. Disse
billeder kan også kategoriseres som ’lettere’ billeder, hvorfor det vil være muligt at nærme
sig de gennemsnitlige fem opslag om ugen med denne tilgang. Dog kan man her
diskutere, at denne tilgang vil betyde, at mediets profil vil have en mere underholdende
funktion end at være en reel nyhedskanal til unge, men det kan være med til at brande
mediet og gøre brugerne mere modtagelige over for mediets indhold, fordi de får et
tilhørsforhold til mediet og dets medarbejdere (Gottlieb: 2017: s. 916)(https://slks.dk/mediernes-udvikling-2018/).

Den tredje anbefaling er at sikre en sammenhæng mellem den skriftlige
kommunikation og den visuelle kommunikation i opslaget. Selvom resultaterne fra
indholdsanalysen faktisk viste en forskel i gruppen med populære og upopulære profiler,
så var resultatet stadigvæk tilpas stærk til, at det bør anbefales. I gruppen med populære
profiler var der både en signifikant forskel i likes og kommentarer på de opslag, hvor der
var en sammenhæng mellem brødteksten i opslaget og det valgte billede. Opslagene med
en sammenhæng mellem billede og tekst fik altså mere brugerengagement end opslag
uden sammenhæng mellem tekst og billede. Hos den upopulære gruppe sås der kun en
forskel i kommentarerne men ikke i antal likes. Dette kan der være flere årsager til. En af
forklaringerne kan være selve platformens præmis. Da Instagram er et visuelt medie, er
billedet i et opslag det første man som bruger ser, når man gennemgår sit feed. En
brugers feed er uendeligt langt, og det er derfor meget tænkeligt, at der indimellem
udelukkende bliver interageret med billedet og ikke med teksten. Med et visuelt båret
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medie kan det ikke forventes, at brugere interagerer med både billede og tekst, og det
forventes derfor, at der bliver uddelt langt flere likes end kommentarer, hvilket også er den
tendens, som man kan se i indholdsanalysen. Ses der derfor en signifikant forskel i
kommentarer, vidner det om en bruger, der både har givet sig tid til at interagere med det
visuelle og den tekstuelle kommunikation, hvorfor det faktisk giver et mere fyldestgørende
billede af resultatet (Gottlieb: 2017: s. 26). At den populære gruppe alligevel havde en
signifikant forskel i både likes og kommentarer, kan skyldes profilernes naturlige autoritet
kva deres popularitet. Populariteten er med til at sikre en større opmærksomhed til de
populære profilers indhold end til de upopulære profiler. Anbefalingen er derfor fortsat, at
redaktioner vil opnå større brugerengagement på et opslag, hvis der er en sammenhæng
mellem billedet og brødteksten.

Den fjerde anbefaling går faktisk imod indholdsanalysens resultat. Anbefalingen er nemlig
at bruge relevante hashtags. I opgavens indholdsanalyse fandtes der ingen evidens for,
at antallet af hashtags samt typen af hashtags genererede mere brugerengagement.
Alligevel vælges det at blive anbefalet videre. Dette skyldes, at hashtags fortsat er den
primære måde for brugere til at søge efter nyt, relevant indhold. Ønsker man at vide mere
om Brexit, kan man søge på hashtagget #brexit, og man vil herefter blive præsenteret for
indhold, der har anvendt #brexit i sit opslag. Opgavens analyse kiggede generelt på, om
hashtags genererede mere brugerengagement via 2000 opslag. Den nye hypotese er, at
hvis analysen var mere kvalitativ og havde fokuseret mere dybdegående på hvert enkelte
profil, ville der kunne ses en sammenhæng mellem hashtags og antal følgere. Altså,
tilføjer man relevante hashtags, vil man få flere følgere. I denne opgaves indholdsanalyse
blev det kun testet, om et populært hashtag genererede mere
brugerengagement. Opgavens analyse tog heller ikke højde for, om der var en
sammenhæng mellem opslaget og det dertilhørende hashtag. Dette betød for eksempel,
at billedet godt kunne vise en selfie af brugeren, men også have hashtagget #nature, som
i virkeligheden ikke har nogen relevans til billedet. Søgte en anden bruger derfor på
#nature i håbet om at finde indhold, der matchede det hashtag, var det kun naturligt, at
brugeren ikke ville gå ind og interagere med en selfie, da dette højst sandsynligt ikke var
det, den pågældende bruger ønskede at interagere med. Derudover optalte analysen ikke
hvor mange populære hashtags, der var blevet anvendt i opslaget - kun om der var
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anvendt populære hashtags. Og da der blev fundet belæg for at acceptere hypotesen om,
at en sammenhæng mellem brødtekst og billede skabte mere brugerengagement, er det
ikke unaturligt at påstå det samme ved denne hypotese. Resultatet af indholdsanalysen
kan derfor godt være påvirket af variablens definition, hvorfor det endnu ikke ønskes at
forkaste hypotesen om, at hashtags skaber mere brugerengagement – det skal bare være
relevante hashtags. Hypotesen og den dertilhørende variabel skal derfor i videre arbejde
omformuleres og uddybes, så dette kan undersøges nærmere. Indtil da vil det fortsat blive
anbefalet.

Den femte anbefaling er at have en brødtekst til dit billede og gøre den konstruktiv. I
indholdsanalysen viste resultaterne, at der var en signifikant forskel hos gruppen med de
populære profiler i antal brugerengagement, hvis brødteksten var til stede og ydermere
havde en konstruktiv vinkel. Den primære forskel sås igen her i kommentarer, da likes
uddeles lettere og i større antal end kommentarer gør. Kommentarer kræver, at
modtageren gennemgår hele opslaget og både ser billede og tekst, hvilket også er
nødvendigt for at blive eksponeret for en konstruktiv brødtekst, hvilket gør resultatet
naturlig i sin struktur, når dette tages i betragtning. Hos gruppen med de upopulære
profiler var forekomsten af konstruktive brødtekster så lille, at hypotesen også blev testet i
et eksperiment. Eksperimentet viste en signifikant forskel hos den valgmulighed, der hed
“Jeg vil hverken like eller kommentere dette opslag”. Selvom forskellene i
valgmulighederne vedrørende, om respondenten ville like, kommentere eller både like og
kommentere var så lille, at der ikke sås en signifikant forskel, så indikerer den signifikante
forskel hos de respondenter, der ikke ville give opslaget et like eller en kommentar, at det
trods alt har en lille indvirkning at lave konstruktivt indhold. Derudover var den signifikante
forskel blandt kommentarer hos gruppen med de populære profiler i indholdsanalysen så
stor, at det påstås, at konstruktivitet stadigvæk kan have en indvirkning i graden af
brugerengagement til et opslag. I hvert fald i forhold til antallet af kommentarer. Dette er
årsag til, at det alligevel anbefales redaktioner at inkorporere konstruktivitet i deres
journalistiske arbejde på Instagram - dog med det forbehold at konstruktive opslag oftest
er ‘tunge’ opslag, hvilket i for stort omfang kan have modsatte effekt. Denne anbefaling bør
derfor evalueres i samspil med anbefalingen om et kontinuerligt og stabilt publiceringsflow.
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Den sidste anbefaling er at sætte farve på dine billeder. Opgavens indholdsanalyse
viste, at der var en signifikant forskellen i antal likes mellem et billede i farve og et billede i
sort/hvid, hvor billeder i farve fik mere brugerengagement end billeder i sort/hvid. Dette
gjorde sig både gældende i gruppen med de populære profiler og i gruppen med de
upopulære profiler. Der fandtes derimod ingen forskel i kommentarer, hvilket også
forekommer meget naturligt, da brugerne endnu en gang bruger mere tid på opslagets
indhold generelt ved en kommentar end ved et like. Hvorvidt der er farve på et billede eller
ej, er en del af den visuelle kommunikation, som brugerne interagerer hurtigt med. I dette
tilfælde symboliserer likes en umiddelbar reaktion til det pågældende opslag, hvor der kun
er taget stilling til den visuelle præsentation som en del af mange opslag i brugernes feed
bestående af et uendeligt antal af opslag. Her kæmper opslagene alle om brugerens
opmærksom. Ønsker man derfor at fange sin modtager med et opslag med det samme,
der skal tiltrække brugerengagement, så skal billedet i opslaget være i farve. Denne
hypotese blev også testet i eksperimentet, hvor der ikke blev fundet en signifikant forskel
mellem eksperimentgruppen og kontrolgruppen. Men her skal der tages højde for, at
stimulusmaterialet ikke viste flere opslag som i et feed på Instagram. Der blev kun vist ét
enkelt billede til både kontrol- og eksperimentgruppen, som ikke var i konkurrence med
andre. Derfor kunne eksperimentet ikke teste, hvorvidt sort/hvid-billeder i konkurrence mod
farvebilleder ville blive overset. Det kunne kun teste, om sort/hvid-billeder uden
konkurrence kunne få samme grad af brugerengagement som farvebilleder, hvilket
resultatet viste, at det kunne sort/hvid-billeder godt. Der forekom generelt heller ikke
specielt mange sort/hvid-billeder under kodningen. Dette faktum kombineret med resultatet
fra indholdsanalysen, der afdækkede en virkelig situation (hvor eksperimentets situation
var konstrueret), betyder, at det alligevel antages, at valget mellem et billede i farve og et
billede i sort/hvid kan have en indvirkning i graden af brugerengagement på Instagram.
Skal redaktioner vælge mellem at publicere et billede i farve eller i sort/hvid, bør de vælge
farve for at optimere deres opslags chancer for at skille sig ud i den massive strøm af
opslag i brugernes feed.
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Diskussion
I løbet af udarbejdelsen af denne opgave er der blevet lavet en del til- og fravalg.
Følgende afsnit ønsker at belyse de væsentligste til- og fravalg samt diskutere, hvorfor
disse styrker eller svækker indholdsanalysen og eksperimentet. Redegørelsen af disse tilog fravalg vil blive diskuteret, hvilket til sidst vil lede op til en diskussion omkring hvorvidt
opgavens resultater kan anvendes på andre sociale medieplatforme generelt. På
baggrund af ovenstående vil det konkluderes, hvorvidt det er lykkedes at besvare
problemstillingen og finde ud af, om der er modtagere til budskaber på sociale medier.

En af de første fravalg som ønskes at blive fremhævet, er frasorteringen af enkelte
variabler i kodebogen. Disse er allerede kort nævnt tidligere i opgaven, men en mere
dybdegående redegørelse vil blive præsenteret her.
Variablerne blev frasorteret efter en pilottest af kodebogen (Elmelund-Præstekær: 2014: s.
199). Dette omfattede variablerne vedrørende Aslak Gottliebs overraskelseskriterie, der
skulle måle graden af overraskelse i et opslag (Gottlieb: 2017: s. 28-29). Derudover
omfattede det også en variabel vedrørende en pågældende profils kendisfaktor, der skulle
kodes, hvis en person bag en given profil var kendt i forvejen fra andet end sociale medier.
Denne variabel var især møntet på den populære gruppe.

På den ene side kan fravalget af disse to variabler have styrket indholdsanalysen, da det
er svært at formulere en definition på, hvordan man skal måle og kode for overraskelse og
det at være kendt. Det er svært at sætte et konkret mærkat på, hvornår noget overrasker,
og hvornår nogle er kendte i forvejen. Derfor kunne der blive tale om begreber, som ikke
kunne defineres skarpt nok til at gøre dem reliabile. Uskarpe definitioner af fænomener der
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skal kodes, kan giver problemer med at forstå kodeinstrukserne i kodebogen. Det giver
individuelle tolkninger, som vil komme til udtryk i kodningen og dermed også i de endelige
resultater samt en eventuel interkoderreliabilitetstest (Elmelund-Præstekær: 2014: s. 198).
Det vil svække analysens reliabilitet, og dermed bliver resultaterne og liden til dem også
automatisk svækket (Elmelund-Præstekær: 2014: s. 189). Variablerne er altså blevet
fravalgt, da det ikke var muligt at lave dem konkrete nok i operationalisering (Albæk: 2014:
s. 33). Dog skal det nævnes, at disse to variabler er væsentlige faktorer i forhold til at finde
ud af, hvad der konkret virker, når man vil distribuere indhold og nå ud til et bredt publikum
på sociale medier både som medie og privatperson. Selvom det ikke er testet i denne
opgave og derved ikke er påvist, så er der observeret en generel tendens til, at i forvejen
kendte personer har nemmere ved hurtigt at få mange følgere og derigennem opnå meget
brugerengagement. Dog kan udfordringen være at måle, om indholdet hos en kendt
persons profil får meget brugerengagement på grund af indholdet eller på grund af
personen bag profilens status. I forhold til den førstnævnte variabel, så nævner Gottlieb
selv overraskelseskriteriet som et væsentligt kriterium, når brugernes opmærksomhed skal
fanges på de sociale medier (Gottlieb: 2017: s. 28-29). Det kan være afgørende for, om et
opslag får et like eller ej. Hvis et opslag ikke overrasker, kan følgerne hurtigt miste
interessen og scrolle videre ned over feedet i jagten efter andre overraskende opslag.
På grund af ovenstående kan fravalget af disse to variabler have svækket
indholdsanalysen, da man ikke får noget viden om, hvordan og om disse to faktorer spiller
ind i forhold til at skabe succesfuldt indhold, der giver brugerengagement. Til gengæld kan
det have styrket indholdsanalysens reliabilitet, da en operationalisering af disse begreber
er yderst vanskelig at formulere, så der ikke opstår individuelle tolkninger fra koderne.

Et mere generelt punkt som ønskes diskuteret, er det faktum, at der forefinder meget lidt
akademisk litteratur om sociale medier generelt - derudover findes der imidlertid endnu
mindre om sociale medieplatforme med fokus på det visuelle element. Dette har betydet,
at opgaven også har været nødt til at opsøge viden i artikler og tekster, som ikke er
forskningsbaserede, hvilket unægteligt påvirker opgavens troværdighed. Teorien bag
udarbejdelsen af samtlige af opgavens hypoteser er akademisk litteratur, men flere af
kilderne anvendt til at underbygge påstande på baggrund af analysernes resultater er
indimellem fra kilder, der ikke er akademiske. Det har været nødvendigt at gå på
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kompromis med opgavens kilder for overhovedet at lave opgaven. Dog har det også
betydet, at der har været en øget opmærksomhed på, hvem afsenderne er for at sikre, at
kildernes viden er upartisk og baseret på fakta og ikke fiktion. På trods af at der har været
meget fokus på dette under indsamlingen af litteratur, er det alligevel nødvendigt at nævne
udfordringerne ved dette faktum, da det aldrig hundrede procent kan garanteres, at
kilderne er hundrede procent neutrale eller baserer deres informationer udelukkende på
videnskab og fakta.

Udover ovenstående er der også kommet en ny funktion på Instagram, som allerede nu
har skabt mange nye muligheder for udvikling af indhold, og som unægteligt vil få et stort
indpas på de sociale medier de kommende år. Det er en forholdsvis ny teknik inden for
udgivelser på sociale medier som Facebook, Snapchat og nu også Instagram, og
funktionen hedder stories.
En story er et billede eller en lille video, som forklarer en begivenhed i form at en lille
historiefortælling i billeder eller video. Funktionen findes bagved profilbilledet, hvor der her
er aftegnet et lille blåt plus. Når man klikker på profilbilledet, så kommer man automatisk
hen til en kamerafunktion, hvor man kan tage video eller billeder. Man kan tilføje billedet
eller videoen hashtags, lokation, meningsmålinger og andet. Når en story er færdig,
lægges den op ved hjælp af knappen “din historie”. Når man som modtager(/følger) klikker
på profilbilledet til en profil, kan man se alle stories fra denne profil, som endnu ikke er
blevet vist for den pågældende følger, der klikker for at se dette. Som noget nyt kan man
også kategorisere stories og gemme dem øverst på sin profils side ovenover almindelige
opslag, der vises på profilen. På den måde kan man fortsætte med at tilføje små bidder til
en historie om for eksempel en tredive årsfødselsdag, seks måneder på udveksling eller
lækker mad fra alle fire verdenshjørner. Man kan som følger se de nye stories fra de
profiler, man følger, i en bjælke allerøverst i ens feed på Instagram.
Story-funktionen har vist sig at have visse fordele i et publicistisk øjemed. Den kan til
eksempel virke rigtig godt til at lave små explainers om et nyt koncept på et givent medie
eller til at fortælle lidt længere historier fra hverdagen.
Stories har nogle kommercielle fordele, da det spiller især på aktualitetskriteriet, men også
sensations- og væsentlighedskriteriet kan være til stede i indholdet via denne feature.
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Stories bliver mere og mere udbredt og flere og flere instagrammere benytter sig aktivt af
denne feature i deres virke. Dette betyder, at selvom man ikke lægger opslag op hver
eneste dag, kan man stadig udkomme på mediet via stories dagligt. På den måde kan
man stadig være aktiv på mediet og interagere med sine følgere trods det, at man ikke
lægger et decideret opslag op uden at ens følger føler, at de mangler opslag fra én.
At stories vil komme til at spille en stor rolle for publicering af indhold på sociale medier,
bliver understreget af analysefirmaet Iconosquare i deres årlige rapport:
“Stories, however, undoubtedly became the biggest hit in 2017: Over 300 million people
use Instagram Stories every single day, with 1/3 of the most viewed Stories coming from
businesses” (Iconosquare: 2018: s. 7).
De er aktuelle, sensationelle og væsentlige. De er et øjebliksbillede, et snapshot, en hurtig
og måske meget ‘rå’ video af, hvad der foregår for ophavsmanden bag en profil lige nu.
Hvorimod billeder er mere permanente og kræver større overvejelse, så vil stories ofte
være tanker, explainers og her og nu-oplevelser, som en instagrammer ønsker at dele
med det samme - somme tider også live for sine følgere, da dette også er en mulighed via
stories. Mulighederne og den hurtigt voksende anvendelse af stories kan muligvis også
være grunden til, at der i opgavens indholdsanalyse blev observeret så få forekomster af
videoer i opslagene.
Med ovenstående in mente kan man argumentere for, at inddragelsen af denne feature
ville give endnu en dimension til analysen, og at fravalget kan være en svaghed. Selvom
stories danner grobund for en masse nye publicistiske muligheder, så er det ikke muligt for
andre end ophavsmanden selv at se tilkendegivelser på stories såsom likes og
kommentarer, hvorfor det ville være umuligt at teste og sammenligne forskelligt indhold.
Da stories er en funktion i sig selv på flere sociale medier, kunne det dog være interessant
og se, hvad denne nye feature kan bidrage med i forhold til distribution af indhold. Det
kunne også være interessant at se på hvilke stories, der får flest seere og undersøge,
hvorfor det forholder sig således. Dette er dog ikke muligt ud fra denne opgaves præmis
om, at brugerengagementet skal kunne måles, hvorfor en inddragelse af funktionen vil
kræve et andet studie med en anden opbygning.
Kan opgavens anbefalinger og resultater overføres til andre sociale medier?
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Efter at have udarbejdet indholdsanalysen og eksperimentet er nogle anbefalinger
formuleret til de danske redaktioner omkring, hvilke værktøjer de kan benytte sig af, når de
ønsker at producere indhold på Instagram, der genererer meget brugerengagement. Dette
afsnit vil forsøge at diskutere, om analysernes fund og efterfølgende opgavens
anbefalinger kan overføres til andre sociale medieplatforme end Instagram.

Populationen anvendt i indholdsanalysen er første punkt, der kan give anledning til
udfordringer i overførslen af opgavens anbefalinger til andre sociale medieplatforme. På
baggrund af indholdsanalysens resultater ønsker opgaven at formulere anbefalinger til
danske redaktioner. Udfordringen i denne proces ligger i, at populationen i
indholdsanalysen ikke nødvendigvis selv er danske. For at sikre at opgavens kodere ikke
risikerede at misforstå oversættelser af opslagenes brødtekster blev det valgt, at kun
opslag med brødtekster på engelsk, svensk, norsk eller dansk ville blive udvalgt til at være
en del af indholdsanalysens population. Dette valg havde dog både konsekvenser for
kravet om, at alle profiler på Instagram skulle have lige så stor chance for at blive udvalgt
til at blive en del af indholdsanalysens population. For at forsøge at imødekomme dette
blev nogle profiler valgt, selvom ikke alle opslagene var på engelsk, svensk, norsk eller
dansk. Var oplagene ikke på nogle af de førnævnte sprog, blev de blot sprunget over, indtil
det næste opslag på et af de accepterede sprog blev fundet. Dette er ikke en fuldstændig
optimal løsning, da det også kan have påvirket udregningen af de to gruppers hyppighed
indenfor publicering af opslag, men det blev prioriteret højere at sikre en total forståelse af
opslaget fremfor en hundredeprocent vilkårlig populationsudtrækning.
Den næste udfordring i denne proces er forskellige mediekulturer. Profiler på svensk og
norsk indikerer profiler, der stammer fra lande, hvor det formodes, at mediekulturen er
forholdsvis ens med den danske, hvorfor resultaterne udtrukket fra disse skandinaviske
profiler godt kan danne grobund for anbefalinger til danske redaktioner. Til gengæld kan
der være udfordringer med resultaterne udtrukket fra de profiler, der kun har skrevet på
engelsk i opslagene. Eftersom engelsk er et fælles sprog for alle verdens borgere, og
måske især anvendt på internettet, kan disse profiler i princippet være fra lande over hele
verden. Dette skaber nogle problemer i forhold til, om de pågældende profilejers
hjemlands mediekultur kan sammenlignes med den danske mediekultur. Dette faktum kan
skabe nogle udfordringer ved at anvende resultaterne fra disse globale profiler som

Side 114 af 144

Sophie Dalgaard
Sofie Helene Grue

Cand. Public.

Januar 2019

grobund for anbefalingerne til danske redaktioner. Dog argumenteres det, at den digitale
mediekultur er langt mere international og derved langt mindre adskilt af landegrænser
end mediekulturen vedrørende de traditionelle medier
(https://politiken.dk/debat/kroniken/art5668110/Medier-og-moderne-dannelse). Det kan
derfor formodes, at tendenserne observeret hos de internationale profiler også observeres
hos de skandinaviske profiler. Derudover bør indholdsanalysens store diversitet i
nationaliteter i populationen forhåbentlig udvaske eventuelle lokale trends og sikre, at
resultaterne er baseret på internationale trends, hvorfor opgavens anbefalinger fortsat vil
være anvendelige for danske redaktioner. Dog er ovenstående udfordring relevant at have
in mente i anvendelsen af anbefalingerne.

Da den sociale medieplatform Instagram blev udvalgt som case, var det på baggrund af, at
dette var den eneste platform med fokus på den visuelle kommunikation fremfor den
tekstuelle kommunikation, hvor brugerengagementet på indholdet var offentligt, hvilket
tillod os at indsamle analysens data. Dette er nødvendigt for at kunne gennemføre
analyserne. Selvom dette er den primære årsag for at udvælge platformen som opgavens
case, er der ydermere nogle ligheder ved denne platform og mange af de resterende
sociale medieplatforme, som gør, at det kan argumenteres, at resultaterne og
anbefalingerne fra denne opgave også kan anvendes på andre sociale medieplatforme.
Instagram ligner nemlig flere af de andre platforme og er opbygget med mange af de
samme elementer, der er kendt fra mange andre sociale medier. Instagram ligner både
medier som Facebook, Twitter og LinkedIn på trods af, at de primært er tekstbårne medier.
Præmissen er nemlig den samme: En bruger opretter en profil, kan tilgå og følge andre
profiler med det formål at blive eksponeret for deres indhold. Selvom fokusset på det
tekstuelle og det visuelle er forskelligt blandt de forskellige sociale medieplatforme, så er
de forskellige tilgængelige værktøjer i et opslag det samme: Det er muligt for alle brugere
på alle platforme at slå et billede eller en video op, og det er muligt for alle brugere at slå
en dertilhørende tekst op. Det er ydermere også ens for alle brugere at kunne like,
kommentere og dele de forskellige opslag. Til sidst er det fælles for alle platformene, at de
unge mediebrugere er til stede på dem. Derudover kan brugeren dele sit eget indhold på
lige fod med de andre brugere. Lighederne blandt de forskellige sociale medieplatforme er
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med til at argumentere for, at resultaterne og anbefalingerne udarbejdet i denne opgave
med Instagram som case godt vil kunne anvendes på andre sociale medieplatforme.
Selvom Instagram trækker på flere velkendte elementer fra flere andre forskellige sociale
medier, så er det et selvstændigt medie med egne features. Disse særprægede features
er for eksempel det visuelle element boomerangs samt muligheden for at søge på et
hashtag. Disse er med til at gøre Instagram til Instagram. Og især hashtaggets centrale
del af Instagrams opbygning er med til at gøre søgeprocessen efter nyt indhold meget
særpræget på platformen kontra de resterende platforme. Anbefalingen vedrørende
hashtags er derfor utrolig Instagram-specifik, hvorfor denne anbefaling ikke vil fungere på
andre sociale medieplatforme. På platforme såsom Facebook og Twitter vil algoritmer
styret af Facebook kontrollere, hvilket indhold en bruger bliver eksponeret for. En af de
algoritmer gør for eksempel, at hvis en brugers ven/følger interagerer med et indhold, så
vil det med stor sandsynlighed også blive vist i brugerens feed. Denne forskel gør altså, at
anbefalingen vedrørende populære hashtags som udgangspunkt ikke kan anvendes på
andre platforme end Instagram. Dog skal det hertil nævnes, at der ses en tendens til, at
indhold ikke længere er forbeholdt én platform, og at indhold godt kan krydse platforme.
Dette argument kan være med til at hæve væsentligheden ved at anvende populære
hashtags, men eftersom hashtags fortsat ikke er anvendt som en direkte søgefunktion på
de resterende platforme, har anbefalingen ikke i lige så høj grad relevans som de
resterende.
På baggrund af ovenstående argumenter vurderes det altså, at opgavens anbefalinger til
redaktionerne godt kan anvendes på andre sociale medieplatforme, da de fleste funktioner
er ens på alle platformene. De har alle tilfælles, at det er muligt at dele visuelle elementer
såsom billeder og videoer, de tillader alle at skrive en brødtekst, og man kan like, dele og
kommentere indhold på samtlige platforme. Og det faktum at det visuelle element får en
vigtigere og vigtigere rolle på de sociale medier (https://blog.hubspot.com/marketing/visualcontent-marketing-strategy#sm.00001bzngiew5advox9ujdkoejqf0), er blot yderligere med til at

understøtte argumentet om, at denne opgaves anbefalinger kan anvendes på andre
sociale medieplatforme. Det eneste forbehold er ved anbefalingen omkring populære
hashtags, da denne funktion er meget specifik på Instagram og er en væsentlig rolle i hele
søgeprocessen af indhold, hvilket ikke er tilfældet på de resterende platforme.
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Konklusion
Denne opgave fremlægger et argument om, at medierne bør bruge de sociale medier for
at få fat i og distribuere deres budskaber til den unge målgruppe (Gottlieb: 2017: s. 63).
Flere og flere unge tilslutter sig de sociale medier og de netværk, som disse medier
tilbyder (https://faktalink.dk/titelliste/unge-og-sociale-medier). Især de unge er potentielle
modtagere til de budskaber, som deles på sociale medier som Instagram, da de har
forstået at bruge og være på de sociale medieplatforme (https://faktalink.dk/titelliste/ungeog-sociale-medier).
Især nu hvor aviserne mister læsere (Kulturstyrelsen: Mediernes udvikling i Danmark
2018: s. 4), medierne har svært ved at fange de unge (Gottlieb: 2017: s. 56), og de unge
føler sig ekskluderet af de traditionelle nyhedsmedier (Gottlieb: 2017: s. 9), er det
væsentligt for medierne at forsøge at distribuere og komme igennem til især den unge
målgruppe med deres budskaber. Aslak Gottlieb har udarbejdet engagementskriterierne i
et forsøg på at skabe nye retningslinjer for journalister til at skabe vellykket indhold på de
sociale medier. Men engagementskriterierne er udarbejdet til sociale medieplatforme, hvor
den tekstuelle kommunikation er i fokus. Derfor har denne opgave forsøgt at afdække, om
Gottliebs engagementskriterier også kan anvendes til sociale medieplatforme, der primært
fokuserer på den visuelle kommunikation, eller om et nyt sæt anbefalinger skal formuleres.
Denne opgave anvender den sociale medieplatform Instagram som case.
På baggrund af ovenstående har denne opgave forsøgt at besvare opgavens
problemformuleringen, der lød som følger:
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“Hvordan får man et budskab igennem på den sociale medieplatform Instagram, og hvilke
værktøjer har man til rådighed?”

For at kunne besvare problemformuleringen var følgende to underspørgsmål formuleret:
•

Kan man påvirke brugerengagementet på et opslag ved hjælp af redskaber indenfor
tekstopbygning?

•

Kan man påvirke brugerengagementet på et opslag ved hjælp af redskaber indenfor
billedekomposition og -opbygning?

I et forsøg på at besvare ovenstående er en indholdsanalyse udarbejdet ved hjælp af
relevant teori. Nogle af resultaterne fra indholdsanalysen er yderligere blevet testet i et
eksperiment for at understøtte dem. På baggrund af resultaterne fra både
indholdsanalysen og eksperimentet er nogle anbefalinger til danske redaktioner
formuleret.

For at besvare opgavens problemformulering blev følgende otte hypoteser opstillet ud fra
relevant teori:

Hypotese 1: Trending og meningsfuldhed skaber incitament til højere engagement fra
brugerne på et opslag, end hvis trending og meningsfuldhed ikke er til stede i et opslag.

Hypotese 2: Konstruktivt indhold giver et øget brugerengagement.

Hypotese 3: Billeder og videoer med menneskelig anatomi får mere engagement i form af
direkte interaktion med indholdet som likes og kommentarer end visuelle elementer, der
ikke har mennesker med i motivet.

Hypotese 4: Hvis der er en relation mellem det visuelle element og det tekstuelle, vil der
forekomme større brugerengagement, end hvis der ikke er en relation mellem disse to
kommunikationsformer i et opslag.
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Hypotese 5: Sort/hvid-billeder er lige så gode til at få engagement og respons fra brugere
som farvebilleder.

Hypotese 6: De populære profiler slår hyppigere opslag op, end de upopulære profiler
gør.

Hypotese 7: Billeder giver større brugerengagement og -interaktion end videoer og
boomerangs.

Hypotese 8: Hvis opslaget har en brødtekst, får det mere brugerengagement.

For at besvare hypotese 1 blev en variabel udarbejdet til indholdsanalysen, som skulle
kode, hvis et opslag indeholdte minimum ét af de mest anvendte hashtags i 2017.
Resultaterne viste, at antallet af hashtags samt type af hashtag ikke havde en indvirkning
på opslagets brugerengagement. Hypotesen måtte derfor forkastes. Resultatet kunne dog
muligvis skyldes, at der hverken var kodet for hvor mange populære hashtags, opslaget
indeholdte, eller om der var en sammenhæng mellem hashtag og opslagets visuelle
element.
For at besvare hypotese 2 skulle en variabel i indholdsanalysen teste, om brødteksten i
opslaget havde en konstruktiv vinkel. Dette krævede en meget konkret definition af et
meget abstrakt begreb, hvilket gjorde variablen meget reliabel men ikke særlig valid.
Resultaterne fra indholdsanalysen viste en signifikant forskel på kommentarer på opslag
med en konstruktiv brødtekst kontra opslag uden en konstruktiv brødtekst. Dog var der
kun ganske få forekomster, hvorfor denne hypotese også blev testet i et eksperiment.
Eksperimentet viste ingen signifikant forskel i hverken likes, kommentarer eller en blanding
af begge. Til gengæld var der en signifikant forskel hos dem, der slet ikke ville interagere
med opslaget. Antallet af respondenter der ikke ville interagere med det konstruktive
opslag, var signifikant mindre end antallet af respondenter der ikke ville interagere med det
ikke-konstruktive opslag. Samlet set var det en meget svag signifikant forskel i begge
analyser, hvorfor hypotesen hverken vil blive accepteret eller forkastet.
Hypotese 3 blev besvaret ved at kode, hvorvidt der var en del af den menneskelige
anatomi med i opslagets visuelle element eller ej. Resultaterne viste en tydelig signifikant
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forskel på opslag med en del af den menneskelige anatomi til stede i det visuelle element
kontra opslag uden. Den signifikante forskel var både at spore i likes og kommentarer hos
både indholdsanalysens gruppe med populære profiler og gruppen med upopulære
profiler. Denne hypotese kunne derfor accepteres.
For at besvare hypotese 4 blev der kodet for, om opslagets brødtekst og visuelle element
havde en sammenhæng. Resultaterne fra indholdsanalysen viste en klar tendens til, at
opslag med en relation mellem brødtekst og det visuelle element genererede mere
brugerengagement end opslag uden en relation mellem brødtekst og det visuelle element.
Denne hypotese kunne derfor også accepteres.
I opgavens hypotese 5 blev der i indholdsanalysen kodet, hvis opslagets visuelle element
var i sort/hvid. Indholdsanalysens resultater viste en signifikant forskel i likes givet til
opslag med et sort/hvidt visuelt element kontra et opslag med et visuelt element i farve,
hvor opslaget med det visuelle element i farver fik flere likes end opslaget med det visuelle
element i sort/hvid. Dette fund stemte overens med Lisbeth Thorlacius’ teori om, at
sort/hvid-billeder tabte konkurrencen mod farvebilleder i kampen om en beskuers
opmærksomhed, når de forekom ved siden af hinanden. Da dette resultat gik imod
hypotesen, og eftersom der var meget få forekomster af opslag i sort/hvid, blev det valgt
også at teste denne hypotese i et eksperiment. Resultatet viste ingen signifikante forskelle
mellem graden af brugerengagement givet til opslag i sort/hvid kontra opslag i farve. Dog
argumenteres det, at eksperimentets stimulimaterialer ikke har været i konkurrence med
hinanden, hvorfor hypotesen hverken vil blive accepteret eller forkastet. For at kunne gøre
dette ville det kræve yderligere undersøgelser.
Hypotese 6 er besvaret ved at udregne gennemsnittet på opslåede opslag i
indholdsanalysens gruppe med populære profiler og gruppens upopulære profiler.
Resultatet viste, at de populære profiler ikke slog opslag hyppigere op end den upopulære
gruppe, da den upopulære gruppe i gennemsnit slog 2,35 opslag op om dagen, og den
populære gruppe i gennemsnit slog 0,75 opslag op om dagen. Hypotesen måtte derfor
forkastes. Til gengæld blev det observeret, at den populære gruppe havde et langt mere
kontinuerligt og stabilt publiceringsflow, hvorimod den upopulære gruppe havde en
tendens til enten af overfodre eller sulte deres profiler med opslag.
For at besvare hypotese 7 blev det optalt, hvor meget brugerengagement billeder, videoer,
boomerangs eller en kombination af førnævnte i gennemsnit modtog. Resultatet viste, at
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både videoer og boomerangs modtog langt mere brugerengagement end billeder, hvorfor
hypotesen måtte forkastes. Dog var brugerengagement til videoer og boomerangs optalt i
views men angivet på lige fod med likes, hvilket efterfølgende har vist sig at give et skævt
resultat, da der var forskel på graden af engagement mellem de forskellige tilkendegivelser
(Gottlieb: 2017: s. 26). Det var derfor ikke muligt endegyldigt at acceptere eller forkaste
hypotesen.
Opgavens hypotese 8 var besvaret ved at kode, hvorvidt et opslag havde en dertilhørende
brødtekst. Efterfølgende var denne variabel sammenholdt med variablen vedrørende antal
brugerengagement. Resultatet viste en klar tendens til, at opslag med en dertilhørende
brødtekst modtog en højere grad af brugerengagement end opslag, der ikke indeholdte en
brødtekst. Denne hypotese kunne derfor accepteres.

På baggrund af ovenstående resultater havde opgaven formuleret nogle anbefalinger til
redaktioner landet over i et forsøg på at vejlede dem i deres udvikling af indhold til sociale
medier, hvor den visuelle kommunikation spillede en større rolle end den tekstuelle
kommunikation.
Nogle af anbefalingerne stemte ikke overens med fundene fra denne opgaves to
undersøgelser. Dette skyldtes, at der var fundet et behov for videre arbejde i form af et
udvidet og forbedret undersøgelsesdesign for nogle af variablerne ved både
indholdsanalysen og eksperimentet. Derudover var der fundet meget plausible forklaringer
på nogle af resultaterne, hvorfor de alligevel blev anbefalet til redaktionerne. Det blev
derfor argumenteret, at der var fundet belæg for, at anbefalingerne listet nedenfor ville
generere mere brugerengagement på et opslag, end hvis disse anbefalinger ikke blev
fulgt.
Anbefalingerne lød som følger:
•

Der skal være en del af den menneskelige anatomi med på billedet.

•

Der skal være et kontinuerligt og stabilt publiceringsflow.

•

Der skal være en sammenhæng mellem den skriftlige kommunikation og den
visuelle kommunikation i opslaget.

•

Brug relevante hashtags.

•

Hav en brødtekst til dit billede og gør den konstruktiv

•

Sæt farve på dine billeder.
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Med ovenstående anbefalinger in mente er det lykkedes via evidensbaserede fund og
kvalificerede observationer at finde frem til nogle tendenser for indhold, der kan skabe
succes på Instagram. Disse tendenser gør sig gældende i forhold til at lykkes med at
publicere, distribuere og skabe indhold, der formår at komme igennem med et budskab til
en gruppe modtagere på det sociale medie Instagram. Disse ovenstående tendenser kan
være med til at skabe indhold, som formår at fange brugernes opmærksomhed, komme ud
til en målgruppe med et budskab og fordre til brugerengagement og -interaktion, hvilket er
en forudsætning for at sikre en modtager til sine budskaber på sociale medier.

På baggrund af ovenstående argumenteres der for, at opgaven har fundet frem til,
hvordan man får et budskab igennem på den sociale medieplatform Instagram samt hvilke
værktøjer, der er til rådighed i stræben efter at skabe brugerengagerende indhold på
platformen.
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Bilag
Bilag 1: Kodebog
Kodebogens formål
Når man skal udføre en indholdsanalyse, er det fordelagtigt at udarbejde en kodebog.
Kodebogens formål er at sikre, at indholdet bliver kodet konsekvent og efter den samme
forståelse (Elmelund-Præstekær: 2014: s. 200).
En kodebog består af nogle variabler, som vil være dem, man koder efter. Hver variabel er
defineret i kodebogen samt har fået angivet en værdi, som er den værdi, man nedfælder,
hvis man vurderer, at variablen er til stede i ens datamateriale. Et kodeark er efterfølgende
også udarbejdet, så resultaterne af kodningen kan skrives direkte ind i arket. På den måde
er rammerne for forståelsen og nedfældelsen af variablerne samt deres resultater ens,
hvilket i sidste ende er medvirkende til, at kodningen foregår så ens som overhovedet
muligt. Målet er nemlig, at en fuldstændig ukendt koder vil kunne kode identisk med de
nuværende kodere, hvorfor et ens udgangspunkt kan være medvirkende til dette.

Formålet med denne indholdsanalyse er at undersøge, hvilke elementer der virker i opslag
på Instagram, hvis målet er at få et højt antal brugerengagement. Populationen er allerede
grundigt defineret og udvalgt i henhold til beskrivelsen i opgaven (se afsnittet “Metode”
under “Indholdsanalysens opbygning” for den konkrete definering). En kort opsummering
heraf er, at profilerne fra den populære gruppe skal have flere end 648 følgere og lavet
over 156 opslag, og profiler fra den upopulære gruppe skal have mindre end 648 følgere
men også have lavet over 156 opslag.
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Variabler
Variabel 1 (V1) - hashtags
Definition: Hvis opslaget har hashtags i brødteksten, skal der kodes.
OBS. Det er observeret, at flere instagrammere ikke tilføjer hashtags i brødteksten, men
derimod smider dem i en kommentar til deres eget opslag i stedet. Skulle dette
forekomme, ville hashtaggene alligevel blive talt med i denne variabel, da de stadigvæk
kan generere trafik. Til gengæld vil de ikke tælle med nede i V5.
Værdi: Det antal hashtags, der er til stede. For eksempel: er der fem hashtags i
brødteksten, noteres tallet fem i kodearket. Er der ingen, noteres det med 0,

Variabel 2 (V2) - Billedtype
Definition: Denne variabel skal forklare, hvilket visuelt element opslaget har. Der veksles
mellem tre kategorier, der er til stede på Instagram: et billede, en video og en ‘boomerang’
(en serie af hurtige billeder, der kører i loop)
Værdi: Billede=0, video=1, boomerang=2, sammenblanding af to eller flere typer=3

Variabel 3 (V3) - Brødtekst eller ej?
Definition: Denne variabel skal kodes, hvis der er en brødtekst i opslaget. Brødteksten skal
forstås som den tekst, der befinder sig lige nede under billedet, og er altså ikke en
kommentar på billedet. Hvis brødteksten udelukkende består af smileys, så skal denne
variabel ikke kodes, da udelukkende smileys ikke kan defineres som en reel tekst.
Værdi: Hvis der ikke er en brødtekst på opslaget, kodes der 0. Hvis der er en brødtekst,
kodes der 1.

Variabel 4 (V4) - Trend + meningsfuldhed
Definition: Denne variabel kigger på, hvilken bestemt type hashtag, der er anvendt i et
opslag. For at definere ‘trend’ og ‘meningsfuldhed’, skal minimum én af opslagets hashtag
være den samme som følgende hashtags på nedenstående liste over de mest populære
hashtags. Disse er nemlig de mest anvendte hashtags indenfor de 10 mest anvendte
emner på Instagram i 2017, hvorfor anvendelsen af den af disse hashtags indikerer, at
opslaget følger en trend samt, at opslaget rummer noget meningsfuldhed for seerne.
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Værdi: Hvis minimum én af ovenover listede hashtags er til stede i opslaget, kodes der 1.
Hvis ingen af ovenover listede hashtags er til stede i opslaget, kodes der 0.

Variabel 5 (V5) - Engagement
Definition: Denne variabel kigger på brugerengagementet på et opslag. I praksis drejer det
sig om antal likes og antal kommentarer. Der kan godt forekomme både likes og
kommentarer på et opslag.
Ved video og boomerangs er det ikke muligt at se antal likes, hvorfor der skal kodes for
antal visninger i stedet, da det argumenteres, at en visning kan svare til et like.
OBS. Det er observeret, at opslagets første kommentar kan være fra instagrammeren selv
og blot rumme en masse hashtags. Skulle dette forekomme, ville kommentaren ikke tælle
med i optællingen af kommentarer, men vil i stedet tælle for antal hashtags.
Værdi: Der skal både noteres det konkrete antal likes og det konkrete antal kommentarer.
Bliver et opslag med syv likes og tre kommentarer kodet, vil der skulle noteres ‘7’ i
kolonnen med navnet “V5A” i kodearket, og der skulle noteres ‘3’ i kolonnen med navnet
“V5B” i kodearket. Likes er V5A og kommentarer er V5B. Hvis der ikke er hverken likes
eller kommentarer i opslaget, skal der markeres et 0 ved begge kolonner.

Variabel 6 (V6) - Konstruktivitet
Definition: Variablen skal noteres, når opslagets brødtekst indeholder konstruktivitet.
Konstruktivitet forudsætter en konflikt, som der forsøges at finde en løsning på.
Konstruktivitet er et meget abstrakt begreb, hvorfor følgende beskrivelse vil blive anvendt i
denne sammenhæng for at kunne identificere konstruktivitet i opslaget: står der noget i
brødteksten, som angiver, at der skal ske/burde ske noget i fremtiden, som er
mere/større/vigtigere end instagrammeren selv og instagrammerens eget liv? Hvis ja, så
vil det blive kodet for konstruktivitet.
Værdi: Hvis brødteksten ikke angiver, at noget burde/skal ske i fremtiden, som er
mere/større/vigtigere end instagrammeren selv og vedkommendes eget liv, eller hvis
koderen er i tvivl, så skal der noteres 0 i kodearket. Hvis koderen mener, at teksten
angiver, at der skal ske/burde ske noget i fremtiden, som er mere/større/vigtigere end
instagrammeren selv og vedkommendes eget liv, så skal der noteres 1 i kodearket.
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Variabel 7 (V7) - mennesker som motiv
Definition: Denne variabel skal klarlægge, om der er en del af den menneskelige anatomi
på det visuelle element i opslaget. Her tæller alt fra en hel krop og ned til en lillefinger.
Hvis en hvilken som helst del af den menneskelige anatomi er synlig i den visuelle del af
opslaget, skal det kodes positivt for denne variabel.
Værdi: Hvis der ikke er en del af den menneskelige anatomi i opslagets visuelle element,
skal der kodes 0. Hvis der er en del af den menneskelige anatomi i opslagets virtuelle
element, skal der kodes 1.

Variabel 8 (V8) - relation mellem billede og tekst
Definition: Denne variabel skal kodes, hvis der ses en sammenhæng mellem brødteksten
og billedet/videoen/boomerangen. Dette kan for eksempel være et billede af en masse
veninder sammen med Instagrammeren, hvor brødteksten er “living life with my friends”.
Da vennerne er på billedet, vil der blive kodet for, at der er en relation.
Værdi: Hvis der ikke er en sammenhæng mellem brødtekst og det visuelle element, eller
at der slet ikke er nogen brødtekst, eller koder er i tvivl, så skal der noteres 0 i kodearket.
Hvis der er en sammenhæng mellem brødtekst og det visuelle element, skal der kodes 1.

Variabel 9 (V9) - Farve eller sort/hvid
Definition: Denne variabel skal klarlægge, om det visuelle element i opslaget er i farve eller
om det er i sort/hvid.
Værdi: Hvis opslagets visuelle element er i farve, skal der kodes med 0 i kodearket. Hvis
opslagets visuelle element er i sort/hvid, skal der kodes 1 i kodearket. Hvis der er flere
visuelle elementer i samme opslag, og minimum én af dem er sort/hvid, skal der kodes 1 i
kodearket.

Liste over de mest populære hashtags 2017
Denne liste vil opremse først de 10 mest populære hashtags overhovedet. Herefter vil den
opremse de mest populære hashtags inden for de ni emner, som vi har brugt til variablen
V4 for at definere, hvorvidt der er tale om trend + meningsfuldhed.
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De 10 mest populære hashtags i 2017
•

fashion

•

love

•

instagood

•

style

•

repost

•

travel

•

ootd

•

photooftheday

•

beauty

•

design

De mest populære hashtags fordelt på de ni mest omtalte emner på Instagram i 2017

Fashion
#ootd, #regram, #fashion, #tbt, #love, #style, #fw17, #tgif, #nyfw, #linkinbio, #nike, #pfw,
#winter, #denim, #shoes

Beauty
#beauty, #makeup, #skincare, #repost, #regram, #hair, #lipstick, #love, #fashion,
#cosmetics, #haircare, #skin, #beautiful, #motd, #crueltyfree

Sports
#repost, #tbt, #mondaymotivation, #heretocreate, #love #throwbackthursday, #football,
#training, #ucl, #nike, #fridayfeeling, #worldcup, #legend, #running, #workout

Food
#food, #foodie, #yummy, #delicious, #instafood, #yum, #foodporn, #chocolate, #breakfast,
#recipe, #love, #tbt, #weekend, #coffee, #instagood

Entertainment
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#repost, #tbt, #ad, #regram, #mondaymotivation, #throwbackthursday, #fbf,
#flashbackfriday, #sponsored, #gameofthrones, #strangerthings

Education
#repost, #autumn, #university, #art, #science, #studentlife, #campus, #sunset,
#throwbackthursday, #college, #student #campuslife, #architecture, , #neverforget,
#research

Celebrities
#repost, #tbt, #ad, #fbf, #love, #nyc, #heretocreate, #family, #blessed, #mood,
#throwbackthursday, #ucl, #london, #bts, #sponsore

Automotive
#carsofinstagram, #tbt, #instacar, #car, #repost, #cars, #mbw, #sema2017, #carstagram,
#travel, #mercedesbenz, #suv, #roadtrip, #f1, #carporn

Tourism
#travel, #sunset, #travelgram, #wanderlust, #repost, #tbt, #nature, #instatravel, #vacation,
#instagood, #avgeek, #adventure, #traveltuesday, #holiday, #beach
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Bilag 2 – populationsgrupper
FJERNET GRUNDET PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER
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Bilag 3: Stimulusmateriale
Stimulusmateriale til gruppe A

Ville du give dette billede et like eller en kommentar?

Ja, jeg vil give dette opslag et like.
Ja, jeg ville give dette opslag en kommentar.
Ja, jeg vil give dette opslag både et like og en kommentar.
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Nej, jeg vil ikke give dette opslag et like eller en kommentar.

Stimulusmateriale til gruppe B

Ville du give dette billede et like eller en kommentar?

Ja, jeg vil give dette opslag et like.
Ja, jeg ville give dette opslag en kommentar.
Ja, jeg vil give dette opslag både et like og en kommentar.
Nej, jeg vil ikke give dette opslag et like eller en kommentar.
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Stimulusmateriale til gruppe C

Ville du give dette billede et like eller en kommentar?

Ja, jeg vil give dette opslag et like.
Ja, jeg ville give dette opslag en kommentar.
Ja, jeg vil give dette opslag både et like og en kommentar.
Nej, jeg vil ikke give dette opslag et like eller en kommentar.
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Stimulusmateriale til gruppe D

Ville du give dette billede et like eller en kommentar?

Ja, jeg vil give dette opslag et like.
Ja, jeg ville give dette opslag en kommentar.
Ja, jeg vil give dette opslag både et like og en kommentar.
Nej, jeg vil ikke give dette opslag et like eller en kommentar.
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