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1. Hvad er en filterboble? 

2. Hvordan opstår de? 

3. Hvad kan man gøre ved dem? 

 



"There is no standard 
Google anymore”  
 
- Eli Pariser (2011) 

1. Hvad er en filterboble? 



1. Hvad er en filterboble? 

”[The] phenomenon of being 
surrounded only by similar people 
and having access to agreeable or 
likeable information is known as 
the filter bubble.”  
 
- Garrido et al. 2013 



“What you’re really seeing is the 
world the Internet wants you to 
see, not the view you might 
expect to see or need to see.” 
 
– Eli Pariser (2011) 
 

1. Hvad er en filterboble? 



“Groups of users that share 
different points of view tend to 
polarize and disconnect from 
other groups.” 
 
– Garrido et al. (2013) 
 

1. Hvad er en filterboble? 



1. Hvad er en filterboble? 

2. Hvordan opstår de? 

3. Hvad kan man gøre ved dem? 

 



ANALOGE FILTRER 



DIGITALE FILTRER 



Filterbobler opstår når  
 

sociale medier anbefaler indhold på 
baggrund af 

 

(1) dét brugerne allerede ved, 

(2) deres aktuelle informa- 
tionelle status, 

og (3) den måde andre brugere, der har 
lignende internetsadfærd, har bevæget 

sig og ’synes godt om’ før. 



1. Hvad er en filterboble? 

2. Hvordan opstår de? 

3. Hvad kan man gøre ved dem? 

 





Boblens problem 
 

Bruger kender ikke sine muligheder 
 

Brugerens valgfrihed er begrænset 1 



Balancer (2013) 



Scoopinion (2014) 



Boblens løsning 
 

Gennemskueliggør og forstå filtrerne 
 

Lav filtrerne brugermodulérbare 

Boblens problem 
 

Bruger kender ikke sine muligheder 
 

Brugerens valgfrihed er begrænset 



Mål: Brugerens valgfrihed 

Boblen afhænger af 
brugerens eget initiativ 
og nysgerrighed 

Boblen forbliver 

Boblens løsning 
 

Gennemskueliggør og forstå filtrerne 
 

Lav filtrerne brugermodulérbare 



Boblens problem 
 

Bruger kender ikke andre synspunkter 
 

Navigation i informationskvalitet forstyrres 
 

Respekt for andre synspunkter 
undermineres 

 
Kommunikation på tværs af meninger 

formindskes (og kan lede til polarisering, 
ensidighed, pluralistisk ignorance osv.) 

2 







Bobble (2014) 



Mål: brugerens (selv)forståelse  

Boblen udfordres af 
modsatrettede 
synspunkters tilsynekomst 

Boblen sprænges potentielt 

Boblens problem 
 

Bruger kender ikke andre synspunkter 
 

Navigation i informationskvalitet forstyrres 
 

Respekt for andre synspunkter 
undermineres 

 
Kommunikation på tværs af meninger 

formindskes (og kan lede til polarisering, 
ensidighed, pluralistisk ignorance osv.) 



Kan vi undgå filtret? Nej. 



Imødegå åbenhed, synlighed og serendipitet.  
 
Dvs. mulighed for at gøre ting synlige som er 
anderledes end tidligere politiske, kulturelle, 
sociale adfærdsmønstre, og som potentielt kan 
udfordre boblen.  
 
Tilfældighed er ikke det samme. 

Men vi kan:  
 
Undgå ensidig filtrering og direkte 
konfrontation 



Skift indhold – vi gør det sjældent selv. 



What you’re really seeing is the world 
Danskernes Digitale Bibliotek wants you to see, 
not the view you might expect to see or need to 
see. 
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