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Sammendrag
Det fins flust av nettsider som kan fortelle deg hvordan du skal nå ut publikum, og det skal
ikke mer til enn et kjapt Googlesøk før man blir overlesset med hjelp til hvordan man kan bli
mer synlig i sosiale medier. Gjennom en studie av Facebooks algoritme og retorikkens
betydning for spredning har denne oppgaven som mål å finne ut av hvordan rekkevidde på
Facebook blir påvirket av ulike faktorer. Ved å se på ulik statistikk og egenskapet ved innlegg
publisert på Postens Facebook-Side, var målet å finne eventuelle sammenhenger mellom
rekkevidde og utvalgte faktorer hentet fra retorikk og algoritmer. Gjennom 3 ulike kvalitative
analyser kartla jeg hvorfor og hvordan spredningen til Postens Facebook-innlegg foregår.
Resultatene fra disse to metodene kombinert gjorde det mulig å lage en dos and don’ts liste
relatert til publisering på Facebook. Funnene viser at for å bli mer synlig på Facebook må
brukerne investere mer tid på innlegget og dette oppnår man ved å skape innhold som er
relevant for brukeren. Innhold som fremstår som reklame eller pågående vil ha en hemmende
effekt på spredning fordi det vil skape flere negative tilbakemeldinger.

There is tons of websites that can tell you about how to reach your audience, and a quick
Google search will provide you with an overload of help about how to become more visible
on social media platforms. Through a study of Facebook’s algorithm and the value of rhetoric,
this thesis aims to understand how reach on Facebook is affected by different factors. By
looking at statistics and properties of updates published on Posten’s Facebook Page, the goal
was to find correlations between reach and specific factors based on rhetoric and algorithm.
Through three different qualitative analyses, I looked at why and how Posten’s Facebook
updates are spread. The results from these two analyses combined made it possible to make a
dos and don’ts list for publishing on Facebook. The findings suggest, among other things, that
to become more visible on Facebook the users have to spend time reading/clicking/watching
your update, and this is achieved by making content that is relevant to the user. Content that
seems like advertising or spamming will have an inhibitory effect on spread because it will
generate more negative feedback.
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1 Introduksjon
Det fins flust av nettsider som kan fortelle deg hvordan du kan nå ut til flest mulig brukere
med Facebook-Siden din. «The complete guide to growing your organic Facebook reach,
How to maximize your Facebook reach, How to effectivly spread your content & reach an
audience» er noen eksempler på det som dukker opp dersom man foretar et enkelt Google-søk
som inneholder ordene reach, spread og Facebook. De siste årene har vært en gullalder for
markedsføring i sosiale medier. Mange merkevarefokuserte bedrifter har flyttet fokus for
digital måling fra vanlige klikkfrekvenser og inntrykk, til å samle inn reaksjoner,
kommentarer og delinger på sosiale medier. På den måten når man ut til flest mulig med
budskapet sitt. Man hører at merkevarer ikke er noen ting uten sine talsmenn eller tilhengere,
og at ekte fans kan være mer verdifulle enn tradisjonell markedsføring. Dette kan,
selvfølgelig, være sant i noen tilfeller. En støttespiller med stor påvirkningskraft kan stimulere
potensielle kjøpere, og gjøre dem om til forbrukere mye mer effektivt enn selv den beste
reklamen kan. Likevel ligger det mye vekt på å nå potensielle kunder gjennom sosiale medier.
Poenget er at synlighet på sosiale medier har blitt et hovedfokuspunkt for mange bedrifters
markedsføring. Med dette øker viktigheten av å kunne bruke de verktøyene og virkemidlene
man har for å oppnå størst mulig spredning.
Spørsmålet man da kan stille seg er hvilke faktorer som påvirker rekkevidden på det man
publiserer i sosiale medier og hvordan man kan bruke denne kunnskapen til sin fordel.
Facebook operer med algoritmer som styrer hva som skal vises som historier i
nyhetsoppdateringen. Adam Mosseri, ansvarlig for produktledelse for nyhetsoppdateringen på
Facebook, forklarte behovet for en algoritme slik:
“When we launched News Feed in 2006, it was hard to imagine the challenge we now
face: far too much information for any one person to consume. In the decade since,
more than a billion people have joined Facebook, and today they share a flood of
stories every day. That’s why stories in News Feed are ranked – so that people can see
what they care about first, and don’t miss important stuff from their friends. If the
ranking is off, people don’t engage, and leave dissatisfied. So one of our important
jobs is getting this ranking right.” (Mosseri, 2016)
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Derfor vil et naturlig utgangspunkt være å kartlegge hvilke faktorer som blir tatt med i
betraktningen når algoritmen bestemmer hvilke historier som skal synes og hvilke som skal
skjules.

1.1 Bakgrunn for tema
Jeg har valgt å ta utgangspunkt i algoritmen til Facebook og retorikk for å undersøke hvordan
og hvorfor noen innlegg oppnår stor spredning, mens andre ikke gjør det. Som nevnt
innledningsvis er det viktig for bedriftene å synes i det digitale markedet, men hvilke faktorer
spiller inn når det skal avgjøres hva som skal skjules og hva som skal syns? Denne oppgaven
vil prøve å belyse hvordan denne spredningen skjer på Facebook ved å ta utgangspunkt i en
bedrifts utgående kommunikasjon på sin Facebook-Side. I dette avsnittet vil jeg presentere de
ulike elementene som til sammen utgjør tema for oppgaven: Facebook, algoritmer, retorikk,
spredning/rekkevidde og Posten Norges Facebook-Side.

1.1.1 Facebook og EdgeRank
Facebook er et amerikansk for-profit selskap og sosialt nettverk startet i 2004 av Mark
Zuckerberg (Aalen, 2015). Over 1,94 milliarder mennesker har en Facebook-konto og hver
måned bruker disse personene det sosiale nettverket (The Statistics Portal, 2017a). Dette
resulterer i en ufattelig stor database med potensielle kunder for bedriftene, og gir også
vanvittige markedsføringsmuligheter. Hvorfor er et likerklikk på Facebook så viktig?
Grunnen til at likerklikk har stor betydning er fordi det gir bedrifter og selskap muligheten til
å forstå forbrukernes/kundenes synspunkt ifølge antall likerklikk de mottar på et spesifikt
innlegg. Dette kan igjen gi dem muligheten til å analysere og forutse forbrukernes holdninger
og evalueringer av produkter og tilbud, intensjonen om å kjøpe disse produktene og tilbudene,
og deres grad av merkeaksept. Det fins mange faktorer som spiller inn i hva som får en bruker
til å trykke på likerknappen. Individuelle kognitive og sosiale påvirkninger kan for eksempel
ha noe å si for intensjonen om å videresende en melding eller like et innlegg på Facebook. Før
måtte man for eksempel bruke store summer og ressurser for å innhente informasjon om
kunders atferd, mens den nå er lett tilgjengelig på sosiale medie plattformer, som for
eksempel Facebook.
Det første en person møter når han eller hun logger på Facebook er nyhetsoppdateringen.
Nyhetsoppdateringen er en oppsummering av hva som har hendt blant Facebook-kontaktene
2

til denne personen. Enhver handling en kontakt gjør er en potensiell historie i
nyhetsoppdateringen. Facebook kaller disse handlingene for «Edges». Det betyr at hver gang
en kontakt for eksempel poster en statusoppdatering, kommenterer et bilde, blir tagget i en
statusoppdatering, følger en Side eller svarer på en invitasjon til et arrangement, skaper dette
en Edge, og en historie som potensielt kan dukke opp i brukerens personlige
nyhetsoppdatering. Dersom alle Edges skulle blitt inkludert i nyhetsoppdateringen ville det
blitt en overveldende mengde informasjon. Derfor skapte Facebook en algoritme for å forutsi
hvor relevant og interessant hver historie er for hver bruker. Denne algoritmen ble kalt
EdgeRank fordi den rangerer (engelsk: ranks) Edges. Deretter filtreres nyhetsoppdateringen
til alle brukerne slik at den bare viser historier med topprangering for den gitte brukeren.
«EdgeRank is like a credit rating: it's invisible, it's important, it's unique to each user, and no
one other than Facebook knows knows exactly how it works» (Widmann, u.å).
Selv om almuen ikke vet akkurat hvordan denne algoritmen fungerte, har Facebook
offentliggjort tre av prinsippene bak: 1. Affinitetsskår, 2. Edgevekt og 3. Forfall i tid.
Affinitetsskåren betyr hvor sterk forbindelsen er mellom en spesifikk bruker og en Edge.
Facebook kalkulerer affinitetsskår ved å se på eksplisitte handlinger som brukeren gjør, og
vekter deretter 1. styrken på handlingen, 2. hvor nært brukeren som utførte handlingen er
tilknyttet en annen gitt bruker og 3. hvor lenge det er siden de utførte handlingen. Alle
handlinger ble da vektet etter hvor mye innsats den spesifikke handlinger krever. En
kommentar ville eksempelvis blitt vektet mer enn en et likerklikk fordi handlinger krever mer
av brukeren. For å forstå hvorfor algoritmer er viktig for å studere hvordan Facebook
fungerer, må man først forstå hvordan Facebook bruker algoritmer. I 2015 oppdaterte
Facebook til en ny maskinlært algoritme som ikke skal være mulig å kartlegge, både fordi den
er maskinlært, men også på grunn av omfanget av faktorer den tar med i betraktning
(Facebook Research, 2016). Dog kan man likevel få et innblikk i Facebooks bruk av
algoritmer ved å studere forgjengeren: EdgeRank. Kort og godt: «EdgeRank is the Facebook
algorithm that decides which stories appear in each user's newsfeed. The algorithm hides
boring stories, so if your story doesn't score well, no one will see it» (Widmann, u.å). Dette
bringer oss over på Edgevekt. På grunn av innsatsen det krever, vil en kommentar være mer
verdt enn et likerklikk. Alle handlinger skaper en edge, og hver av disse edgene, bortsett fra
klikk, skaper en potensiell historie. Standard er at det er mer sannsynlig å få opp at en venn
kommenterer på en Side, enn at samme venn følger samme Side. Facebook endrer edgevekt
for å gjenspeile hvilke type historier de tror den spesifikke brukeren finner interessant. Man
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kan tenke seg at dette også gjelder på individnivå, men det er dog ikke bevist. Dersom person
1 pleier å kommentere på bilder og person 2 pleier å kommentere på linker, vil person 1 ha en
større edgevekt for bilder og person 2 ha en større edgevekt for linker. Det kan også tenkes at
de ulike handlingene vektes ulikt avhengig av opphav. For eksempel kan det å følge en Side
gjennom en annonse ha lavere edgevekt enn noen som følger en Side etter å ha søkt den opp.
Dette gir mening fordi den ene brukeren aktivt søkte opp Siden og vil kanskje bry seg mer om
Sidens historier enn en bruker som ble påvirket av en annonse. Ettersom tiden går vil en edge
synke i verdi, rett og slett fordi den er gammelt nytt. Når en bruker logger seg inn på
Facebook vises historier som har størst edgeverdi akkurat der og da. Det vil si at en
statusoppdatering vil vises i nyhetsoppdateringen dersom den har en større edgevekt, akkurat
der og da, enn de andre potensielle historiene (Widmann, u.å). Grunnen til at EdgeRank blir
gjennomgått er fordi det er fortsatt relevant å se på hvordan EdgeRank fungerte fordi målet til
Facebook er fortsatt å gjøre opplevelsen unik for brukeren. Derfor kan man anta at den nye
algoritmen bygger på noen av de samme prinsippene som før, som for eksempel at
handlingene blir vektet opp mot hverandre basert på innsatsen det ligger i handlingen.
Man kan ikke regne ut en generell EdgeRank skår fordi enhver bruker som følger en Side har
en individuell affinitetsskår. Det man derimot kan måle er effekten av algoritmen ved å se på
hvor mange brukere man har nådd. Det går i tillegg an å måle engasjement, som igjen
påvirker algoritmen, ved hjelp av Facebook analyseverktøy. «Furthermore, Facebook keeps
the algorithm a secret, and they're constantly tweaking it. So the value of comments compared
to likes is constantly changing» (Widmann, u.å). I likhet med EdgeRank holder Facebook
kortene tett mot brystet når det gjelder den nåværende algoritmen, men noen faktorer kan man
anta at tas med i betraktning. Dette vil jeg gå nærmere inn på i kapittelet om tidligere
forskning.

1.2 Teoretisk grunnlag
Oppgaven har en fot i retorisk teori og en fot i forskning på algoritmer. Retorisk teori er valgt
med tanke på markedsføringsprinsipper og viktigheten av å overbevise. Algoritmer er valgt
med tanke på at den inngår som en viktig del av infrastrukturen i Facebook og fordi den i
prinsippet er eneansvarlig for hvordan nyhetsoppdateringen til hver enkelt bruker ser ut, og
derfor automatisk ha stor betydning for hvordan ulike innlegg sprer seg. Bedrifter på
Facebook vil oppnå størst mulig synlighet og aktivitet på sin Side. For å få mest mulig gunstig
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uttelling for reklamering eller informasjon om tjenester og produkter, vil bedriftene ta i bruk
mange hjelpemidler. Blant disse er retorikk og algoritmer. Retoriske virkemidler brukes
nesten ubevisst, men likevel med stor intensjon om å overbevise nåværende eller potensielle
kunder. Kanskje bruker man i overkant positive ord i et innlegg, eller legger ved et flatterende
bilde for at leseren skal oppleve en positiv følelse mot det man skriver om? Dersom man
velger å betale for å fremme et innlegg tar man i bruk algoritmen som hjelp. Algoritmen vil,
med spesifikasjoner gitt, vise innlegget i nyhetsoppdateringen til brukere som er nøye
kalkulert til å mest sannsynlig være interessert i innholdet i innlegget.

1.2.1 Spredning/rekkevidde
Temaet for oppgaven handler om hvorfor og hvordan noe sprer seg på Facebook. Derfor vil
jeg også redegjøre for hva som menes med spredning, eller rekkevidde her. I denne
sammenhengen kan man tenke på spredning som en betegnelse på hvor mange brukere et
innlegg har nådd og hvordan det har nådd akkurat disse brukerne. Som nevnt tidligere vekter
Facebook hvilke historier som skal vises i nyhetsoppdateringen, og det er essensielt for
spredningen at algoritmen oppfatter historien som interessant for flest mulig brukere. På den
måten vil algoritmen vise historien, eller innlegget, til en større andel av kontaktene og/eller
følgerne.

Figur 1 Innsiktsverktøyet til Facebook

Innsiktsverktøyet til Facebook gir mulighet for å se antall brukere nådd, klikk på innlegg,
reaksjoner, kommentarer og delinger og totalt antall videovisninger og detaljer om
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visningsatferd. I tillegg kan man få tall på hvor mange som har kommentert, reagert på eller
delt innleggene. Det vil si at mye ligger til rette for at den som administrerer en Side skal
kunne følge med på hvordan et innlegg blir tatt imot av følgerne og hvor mange innlegget blir
vist for. Figur 1 og 2 viser hvordan Facebook legger frem statistikken. Figur 1 illustrerer
innsikten til en video publisert av Posten. I tillegg til å vise de ulike samhandlingene
orginalinnlegget oppnår, får man også se hva slags reaksjoner og hvor mange kommentarer
som oppnås hos innlegget etter at det har blitt delt av andre brukere. Ved samhandling menes
alle klikk en bruker gjør på innlegg, som for eksempel klikk på link eller video, «skjul
innlegg» eller «skjul alle innlegg».
Figur 2 viser detaljer om visningsatferd for samme innlegg. Det er kun videoinnlegg som har
denne innsikten. Her får blant annet se hvor lenge brukerne i gjennomsnitt ser på klippet, og i
tillegg hvor mange som har sett videoen i mer enn 3 sekunder. Man får også se hvor stor andel
av de som har blitt nådd organisk som ser 95% av klippet.

Figur 2: Facebook har egne statistikker for videoinnlegg

Facebook skiller mellom visninger og rekkevidde. Visninger er antall ganger et innlegg fra
Siden din vises, uavhengig om innlegget blir klikket på eller ikke. Brukere kan se flere
visninger av det samme innlegget. For eksempel kan en person se en oppdatering fra Siden i
nyhetsoppdateringen, og én gang til hvis en kontakt deler den. Rekkevidde er antall profiler
eller brukere som et sideinnlegg blir vist til. Rekkevidden er ofte lavere enn visningstallet
ettersom én bruker kan se flere visninger (Facebook Business, 2017 a). I tillegg skiller
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Facebook mellom organisk, betalt og total rekkevidde. Organisk rekkevidde er det totale
antallet unike brukere som så innlegget ditt via vanlig usponset distribusjon. Betalt rekkevidde
er det totale antallet unike brukere som så innlegget ditt som følge av annonser. Total
rekkevidde er antallet unike brukere som har sett innleggene dine, uavhengig av hvor de så
dem. Hvis innlegget ditt når ut til en bruker både organisk og via en annonse, blir
vedkommende inkludert i organisk rekkevidde, betalt rekkevidde og total rekkevidde. Husk at
summen av rekkevidde for innlegg ikke er lik total rekkevidde ettersom Sider kan nå ut til
brukere via annet innhold enn innlegg. Hvis noen for eksempel besøker en side etter å ha søkt
etter den, telles de med i totale rekkevidde, men ikke i rekkevidde for innlegg. Hvis noen ser
flere enn ett sideinnlegg, telles de med i rekkevidde for innlegg for hvert innlegg de ser, men
de telles bare med i den totale rekkevidde én gang (Facebook Business, 2017 b).

1.2.2 Posten
«Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikk konsern som utvikler og leverer helhetlige
løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked»
(Posten, 2017).
Jeg valgte å bruke Postens kommunikasjon på Facebook som case av tre grunner. 1. De har
vært aktive på sin Facebook-side siden 2011 og har dermed publisert mange innlegg. Dette vil
være et godt grunnlag å hente ut data fra. 2. De har over 45 000 følgere på Siden sin og er
blant Norges 30 største bedrifter rangert etter omsetning (Kapital500, 2017). Dette betyr at de
er en bedrift hvor salg og markedsføring av varer og tjenester er av stor betydning, og at de
mest sannsynlig derfor er opptatt av å nå ut til nåværende og potensielle kunder. 3. I 2016
mistet Posten konsesjonen på sending av brev i Norge og postmarkedet åpnet for full
konkurranse (Posten, 2016). Et av Postens mål er å opprettholde en ledende markedsposisjon
og for å oppnå dette er et av tiltakene å «vinne kundens hjerte». Posten er flittig bruker av
både tradisjonelle og nye medier for å spre kunnskap om tjenestene og varene sine, og jeg tror
Postens fokus på de digitale plattformene kommer til å øke i fremtiden. Derfor tror jeg Posten
vil være et interessant case for å se på hvordan ulike faktorer påvirker spredning.

1.3 Vitenskapelig relevans
I dette avsnittet vil jeg redegjøre for hvorfor det er relevant å studere hvordan ting sprer seg i
sosiale medier. Først vil jeg presentere kort den nåværende forskningen på temaet, før jeg
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peker på mangler i kunnskapen om temaet. Tidligere forskning vil bli gått nærmere inn på i
kapittel 2.
I 2017 gjennomførte Quintly en studie som viste at videoer lastet opp som orginalvideoer på
Facebook oppnår over 1055% flere delinger enn videoer som blir delt fra for eksempel
videodelingsplattformer som Youtube eller Vimeo. Den samme studien viser også at
interaksjonsnivået til Facebook-videoer nesten er 187% høyere enn for Youtube-videoer som
har blitt lastet opp på Facebooks plattform (Herrmann, 2017, 10.03). Dette kan tyde på at
Facebook favoriserer sine egne produkter, rett og slett for å hindre andre aktører å komme på
banen på Facebooks egen plattform. Det kan altså bety at algoritmen, som styrer hva som
vises i nyhetsoppdateringen, er forutbestemt til å fremme visse elementer ovenfor andre. Dette
er en interessant etisk problemstilling fordi algoritmen i utgangspunktet fremstår som
objektiv, og ikke forutinntatt.
Facebook Business retter seg direkte mot bedrifter som vil nå ut til nåværende og potensielle
kunder og har derfor et utvalg av apper og tjenester som er utviklet med formålet om å hjelpe
bedriftene å nå et spesifikt mål. Et av de vanligste og mest brukte verktøyene er fremming av
innlegg. Når du fremmer et innlegg, velger du publikummet som du målretter innlegget for.
Man kan velge brukere som allerede liker siden, utvide med kontaktene til disse brukerne,
eller velge ett nytt publikum som man skreddersyr etter for eksempel alder, bosted eller
interesser. Pris varierer etter hvilket publikummet man velger og budsjett. Facebook Business
tilbyr også alternativer til markedsføringsmålsettinger, som økt tilstedeværelse, skape mer
oppmerksomhet, få flere til å oppdage Siden, generere kundeemner, økt salg og skapelse av
lojalitet (Facebook Business, 2017a). Facebook skriver selv at de kan hjelpe bedrifter med å
nå de brukerne med størst sannsynlighet for å være interessert i den spesifikke bedriften, ved
at de setter bedriften i kontakt med brukere som ligner de nåværende kundene. På den måten
kan bedriften «begynne å dele historien sin me de rette personene» (Facebook Business,
2017b). Alternativene for målretting av annonser er så spesifikke, at i tillegg til sted,
demografi og interesser, kan man målrette innlegg mot atferd. Dette gjøres ved å velge folk
basert på tidligere kjøpsatferd, enhetsbruk og annen bruk. Dersom man for eksempel eier en
sportsbutikk, kan man for eksempel målrette mot brukere som nylig har kjøpt sportsutstyr
(Facebook Business, 2017a). På sin egen nettside bruker Facebook Business et eksempel for å
vise hvor nyttig tjenesten deres er.
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Med Facebooks annonser kan vi målrette effektivt mot et nisjepublikum. På denne
måten er ikke målrettingen kun basert på sted, men også på hva folk er interessert i, og
hva de prater om… En fjerdedel av virksomheten vår kommer fra Facebook. Uten det
hadde vi ikke fått kunder like kostnadseffektivt (Facebook Business, 2017a).
Det store antallet Facebook-brukere danner en solid base av potensielle kunder for bedriftene.
I 2016 hadde over 50 millioner små og store bedrifter opprettet sin egen Side for å kunne nå
ut til nåværende og potensielle kunder (Patel, 2016). Når alle disse bedriftene produserer
innhold, i tillegg til alle historiene fra vanlige brukere, øker konkurransen om synlighet
drastisk. Patel (2016) argumenterer for at den nye algoritmen til Facebook er bygd opp slik at
den favoriserer en type innhold over noe annet, og at nyhetsmedier er den store vinneren.
Dette vil jeg gå nærmere inn på i neste kapittel, men denne favoriseringen stiller høyere krav
til strategisk markedsføring for andre typer bedrifter. Ergo blir det desto viktigere å kartlegge
prinsippene som ligger til grunn for den nye algoritmen, for å best mulig kunne utnytte dens
fordeler.
Tidligere i kapittelet forklarte jeg funksjonen til den gamle algoritmen, EdgeRank, og hvordan
den veide edges opp mot hverandre for å avgjøre hvilke som vises i nyhetsoppdateringen. Det
har vært mye forskning på denne algoritmen, og derfor har man også hatt kunnskapen til å
kartlegge store deler av den, inkludert ulike funksjoner og prinsipper. Facebook har ikke vist
like stor åpenhet rundt den nye algoritmen som ble innført i 2015. Desto mindre menneskelig
innblanding skaper også en illusjon om større objektivitet. Hvorvidt algoritmen har mulighet
til å være absolutt objektiv går jeg nærmere inn på i kapittelet om tidligere forskning. Med
den nye algoritmen vil Facebook prøve å vise brukerne mer av det de har lyst til å se. I en
undersøkelse Facebook gjennomførte kom det fram at brukerne ønsket å se mer historier fra
vennene og Sidene de brydde seg om, og mindre promoteringsmateriale. Ved nærmere innsyn
viste det seg at innhold brukerne oppfattet som promotering ofte kom fra Sider de brydde seg
om, og ikke annonser. Det virker kanskje motstridende, men gir mening: nyhetsoppdateringen
har kontroller for hvor mange annonser, og kvaliteten på disse annonsene (basert på
engasjement, «skjul denne annonsen», o.l.), men de samme kontrollene har ikke overvåket
promoterende innhold fra Sider. Den nye algoritmen tar dette med i betraktningen, så
brukerne får se mer av det de vil se fra Sidene de liker (Facebook Business, 2014, 14.11).
Når man ser på nåværende forskning på algoritmer, ser man at det pågår en kartlegging av
algoritmen Facebook bruker. Hva må til for å bli synlig i nyhetsoppdateringen? Hvilke
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elementer bidrar positivt? Hvilke bidrar negativt til spredningen? Hvordan vekter Facebook
de ulike historiene opp mot hverandre? Til sammen har disse spørsmålene skapt en industri.
En industri hvor byråer, konsulenter og bedrifter selger rådgivning i hvordan man skal bli
synlig. Går det an å avdekke et mønster slik at man kan bruke det til sin fordel når man poster
noe som skal nå ut til flest mulig? Dette er spørsmål hvor det ikke finnes noen konkrete svar. I
kapittelet om tidligere forskning kommer jeg til å gå inn på nåværende status for forskning av
algoritmer i sosiale medier, men jeg kan avsløre allerede nå at man faktisk vet veldig lite om
akkurat hvordan algoritmene styrer og avgjør hva som blir synlig og hva som blir skjult.
Derfor er alle forskningsprosjekt som kan være med å kaste lys over disse funksjonene med
på å bidra til kunnskapen om algoritmers funksjon i sosiale medier.

1.4 Problemstilling
I dette avsnittet vil jeg presentere problemstillingen i oppgaven, hva jeg håper å finne ut av og
hvordan problemstillingen kan bidra til å kaste lys over ny forskning.
Problemstillingen i denne oppgaven har som mål å finne ut av hvordan et fenomen påvirker et
annet fenomen. Problemstillingen er som følgende: Hvordan påvirker algoritmer og retorikk
spredning på Facebook? Ved å studere hvordan ulike faktorer innenfor algoritmer og retorikk
påvirker spredning kan jeg si noe om hvordan og hvorfor noen innlegg oppnår stor
rekkevidde, og jeg håper også å finne ut av hvorvidt det foreligger en sammenheng mellom
rekkevidde, retorikk og Facebooks algoritme.
Selv om mye av den tidligere forskningen dreier seg om spredning i sosiale medier som en
helhet, har jeg valgt å snevre problemstillingen inn slik at den kun fokuserer på Facebook.
Dette gjør jeg med tanke på arbeidskapasitet og relevans. Selv om det flyter over av sosiale
medie plattformer som er aktuelle for forskning, er Facebook den flest brukere på
verdensbasis (The Statistics Portal, 2017b), og derfor den plattformen jeg anser som mest
relevant. Jeg har også begrenset problemstillingen til å kun ta for seg et case: Postens
Facebook-Side. Som jeg redegjorde for tidligere i kapittelet har jeg valgt Posten av flere
årsaker, og jeg velger også å holde meg til et case på grunn av arbeidskapasitet.
Ved å se på hvordan spredning blir påvirket av retorikk og algoritmer håper jeg å bidra til
kartleggingen av den nye algoritmen til Facebook. Jeg håper å finne ut av i hvor stor grad
algoritmen bidrar til spredningen. Dette vil jeg finne ut av ved å se på sammenhengen mellom
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rekkevidde og ulike variabler som skal vektes enten positivt eller negativt av Facebooks
algoritme. For eksempel vil antall delinger være en variabel. Gjennom retoriske analyser
håper jeg å kaste lys over hvordan ulike retoriske virkemidler kan påvirke rekkevidden.
Dersom de retoriske analysene og resultatene fra den kvantitative metoden viser en
sammenheng mellom de ulike faktorene og rekkevidde, vil jeg kunne vise at spredningen
faktisk blir påvirket av retorikk og algoritmer. Jeg håper også å kunne kaste noe lys over
hvordan ting sprer seg. Hvor mye er en reaksjon verdt i forhold til en kommentar? Hvor stor
effekt har de ulike handlingene og i hvor stor grad bidrar sponsing til spredning og
engasjement. Målet mitt med denne problemstillingen, og fremgangen som blir presentert i
metodekapittelet, er å kaste lys over faktorer innenfor algoritmer og retorikk som påvirker
spredning.

1.5 Oppsummering og veien videre
I dette avsnittet vil det være en kort oppsummering av innledningskapittelet. Jeg fortalte kort
om Facebook og algoritmen de brukte tidligere: EdgeRank. EdgeRank baserer seg på tre
prinsipper: affinitetsskår, edge og forfall i tid. Selv om dette ikke er den nåværende
algoritmen Facebook bruker, er det rimelig å anta at den har likhetstrekk til den nye og det vil
derfor være nyttig å vite hvordan EdgeRank påvirket nyhetsoppdateringen. Jeg la også frem
Posten som case og hvorfor denne bedriften er passende som case i denne studien. Deretter
gikk jeg gjennom hvordan retorikk, algoritmer og spredning tolkes i denne oppgaven, og
hvordan de blir brukt i forhold til tema.
Den nye algoritmen endrer hvilke historier som blir synlige i nyhetsoppdateringen og derfor
også hvordan innholdet skal se ut for å oppnå størst spredning. Videre i oppgaven vil jeg først
forklare hva man har funnet så langt om algoritmer og spredning på Facebook og i andre
sosiale medier. Dette vil danne den ene halvdelen av mitt teoretiske bakteppe. Den andre
delen vil bestå av retorikk. Jeg vil se på klassisk teori innenfor retorikken fordi jeg mener
retoriske virkemidler kan påvirke hvor stor rekkevidde et innlegg oppnår. Deretter vil jeg i
metodekapittelet forklare hvordan jeg gikk fram for å finne ut av hvordan spredning blir
påvirket av retorikk og algoritmer. Her vil det også være en diskusjon om uavhengige og
avhengige variabler som vil være avgjørende for hvordan man skal tolke resultatene fra
analysen. I analysekapittelet vil jeg legge fram funnene mine og argumenterer for at det er en
sammenheng mellom både rekkevidde og algoritmer, og rekkevidde og retorikk. Etter at
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funnene har blitt lagt frem vil det også foreligge en diskusjon av implikasjonene av disse
funnene. Til slutt vil det være en konklusjon som kort oppsummerer hvordan jeg har svart på
problemstillingen, hva jeg har funnet ut og forslag til alternativer for videre forskning.
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2 Tidligere forskning
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for den pågående forskningen på algoritmer i sosiale medier
og retorikk som virkemiddel for overbevisning. Først vil jeg se på hvordan ulike akademikere
går frem for å undersøke algoritmers effekt og hva de har funnet ut. Deretter vil jeg se på
klassisk retorisk teori før jeg går mer inn på den moderne retorikken, og hvordan retorikk i det
20 århundre oppfattes.
Jeg har valgt å unngå matematisk teori om algoritmer, fordi det ikke vil være formålstjenlig
for diskusjonen i denne analysen. I tillegg har det vært vanskelig å få tak i nøyaktige data om
strukturen innenfor sosiale nettverk inntil for noen år siden. Dette har også hindret arbeidet
med å lage en teori om algoritmer og strukturen i sosiale medier. Derfor vil teorigrunnlaget
for algoritmer bero seg på vitenskapelige artikler og markedsføringsblogger, og ikke en
bestemt tradisjonell teori. De aspektene jeg har valgt å legge vekt på er synlighet, hvordan og
hvorfor et innlegg sprer seg ved hjelp av reaksjoner og advocats, og troverdighet og
objektivitet relatert til Facebooks algoritme.

2.1 Synlighet
Det første aspektet jeg velger å legge fokus på er synlighet. Med dette mener jeg hvorvidt et
innlegg vises eller ikke vises i nyhetsoppdateringen på Facebook. Desto mer synlighet, desto
flere vil budskapet eller innholdet vises for og dette betyr igjen mer suksess. Mange byråer,
markedsføringsblogger og andre typer konsulenter tilbyr rådgivning for å oppnå best mulig
synlighet, og det har blitt et viktig tema for mange bedrifter. Derfor vil det være naturlig å se
på hva slags forskning som er gjort innenfor dette feltet.
Som nevnt tidligere avgjør algoritmen hvilke innlegg som skal vises i nyhetsoppdateringen til
den spesifikke Facebook-brukeren. Det handler om å bli sett og om å bruke algoritmen til sin
fordel slik at man når ut til flest mulig. Det er hovedsakelig denne som gjør spredning på
Facebook mulig. En av funksjonene er at den legger til rette for passiv informasjon. Ved
passiv informasjon deler man innhold med hele nettverket sitt, uten noen spesifikk mottaker, i
stedet for når man aktivt deler informasjon med en eller flere spesifikke kontakter gjennom
for eksempel privatmelding. Algoritmen ranker innleggene etter sosial- og innholdsbaserte
egenskaper.
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Dessverre er det ikke lett å utnytte en algoritme man ikke har fullstendig kjennskap til.
Tidligere prosjekt har analysert algoritmer i lys av teorier som Focaults teorier om
Panoticonism (Bucher, 2012) og Habermas sin teori om kommunikasjon (Snake-Beings,
2013). Buchers artikkel, som hun antar er den første som foretar en kritisk analyse av den
tidligere algoritmen til Facebook, EdgeRank, viser blant annet at det er svært liten
prosentandel av alle poster som faktisk dukker opp i nyhetsoppdatering under Top News.
Analysen i seg selv kan beskrives som relativt enkel. Hun sammenlignet de to funksjonene i
nyhetsoppdateringen, Top News og Most Recent, et par ganger i uken over en periode på ca. 2
måneder. Der dukket ca. 12% av postene fra Most Recent opp i Top News fanen (som er
standardsettingen på Facebook). Patel (2016) skriver at Facebook ønsker å være en relevant
ressurs for sanntidsinformasjon. Med dette ønsket inngikk Facebook et samarbeid med
Storyful, et verktøy for nyhetsformidlere for å oppdage sosialt innhold for å skape FB
Newswire i april 2014 (Beaujon, 2014). Med denne lanseringen ønsket Facebook å støtte
journalister og redaksjoner til å utforske og implementere innhold av nyhetsverdi. Den
gjennomsnittlige organiske rekkevidden for nyhetsutgivere forble stabil selv med økt
publiseringsfrekvens. Rekkevidden for merkevarer derimot, ble lavere for hvert innlegg som
ble postet per dag. I tillegg minket engasjementet dersom publiseringsfrekvensen økte. Patel
(2016) mener at Facebook favoriserer medie- og nyhetsutgivere. Dette stemmer overens med
studien Quintly gjennomførte som viste at videoer som har blitt lastet opp som orginalvideoer
på Facebook oppnår over 1055% flere delinger enn videoer som blir delt fra for eksempel
videodelingsplattformen Youtube (Herrmann, 2017).
Bucher bekrefter også i sin forskning at for å bli sett på Facebook, må man føye seg etter
algoritmens rammevilkår. Dette gjenspeiler også Gilles Deleuze (u.å) tanker om a society of
controll hvor en matematisk algoritme står i sentrum av vår opplevelse på internett (her:
Facebook) og påvirker vår tilgang og organisering av informasjon. Den fullstendige
kategoriseringen til EdgeRank er fortsatt hemmelig, men noen komponenter kan
gjennomskues som avgjørende for hvilke poster som blir mer synlige og disse ble
gjennomgått i introduksjonskapittelet: Affinity, Weight og Time Decay. Selv om algoritmen nå
er annerledes og maskinlært, kan man anta at den opererer med flere av de samme
komponentene og rammevilkårene. Siden mye av kunnskapen om algoritmen blir hypotetisk,
er det vanskelig å gjennomføre en standard analyse om algoritmer, og derfor er det ingen fasit
for hvordan man gjennomfører en analyse av Facebooks algoritme. Likevel har det vokst frem
en industri som tilbyr hjelp og rådgivning til hvordan man kan oppnå mest synlighet på
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sosiale medier, deriblant Facebook. Analysen blir basert på hva man kan se og forstå ut i fra
hvilke poster som ligger i nyhetsoppdateringen og rekkefølgen på disse. Bucher analyserte i et
"hva jeg ser i min personlige nyhetsoppdatering"-perspektiv.

2.2 Hvordan og hvorfor et innlegg sprer seg
Neste tema vil handle om hvordan og hvorfor et innlegg sprer seg. For å se på hvordan et
innlegg sprer seg har jeg valgt å se på blant annet spredningsmodeller og noder. Dette kan i
likhet med algoritmer oppfattes som matematiske begreper, men kan også påføres teori om
spredning i sosiale medier. For å se på hvorfor innleggene sprer seg vil jeg blant annet
gjennomgå forskning som fokuserer på motivasjon for å utføre handlinger på Facebook,
følelser som aktiverende midler, og sosial påvirkning gjennom blant annet støttespillere som
bidrar til spredningen ved å dele innlegg.

2.2.1 Motivasjon
Chin, Lu & Wu (2015) gjennomførte en studie om hva som motiverer folk til å trykke på
likerknappen på Facebook. De mener at bedrifter kan ha nytte av å kartlegge antall likerklikk
de får på spesifikke poster for å bedre forstå kundens perspektiver. Videre gir det muligheten
for å analysere og forstå forbrukernes holdninger og evalueringer av produkter og tjenester.
Om de har intensjoner om å kjøpe disse produktene og tjenestene og i hvilken grad de
aksepterer merkevaren. Med tanke på hvordan samfunnet har utviklet seg, og at vi befinner
oss i en æra av sosiale nettverk, kan man ikke unngå forskning på hvordan Facebook-brukere
utnytter likerknappen når man vurderer hvordan man skal ivareta forbrukerforhold i
næringslivet. Chin et al. (2015) vurderer ulike typer motivasjon, hedonisk, utilitarisk,
ettergivende, konformitet og tilhørende, og kommer med hypoteser om at hver og en av disse
vil ha en positiv korrelasjon i forhold til holdning mot å trykke på likerknappen i forbindelse
med innhold postet på Facebook. I analysen finner de at hedonisk, utalitarisk og tilhørende
motivasjon påvirker brukerens holdning positivt for å trykke på likerknappen, og derfor
påvirker atferdsintensjonen og den faktiske intensjonen. Innlegg som trigger noen av disse tre
typene motivasjon øker sannsynligheten for at de vil trykke «liker». Dersom en bedrift vil ha
økt positiv respons bør innholdet i innlegget være så underholdende, morsomt og interessant
som mulig for å stimulere leserens hedoniske motivasjon. Brekke (2015) undersøkte hvordan
bedrifter kommuniserte på Facebook for å skape mest mulig engasjement. Hun fant at
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bedriftene brukte fire strategier for å skape mest mulig engasjement; 1. De legger til rette for
samhandling, 2. De søker etter deltakelse, 3. De forplikter seg til samtaler og 4. De bruker
oppmerksom og personlig kommunikasjon. Stenersen (2015) gjentok Berger og Milkmans
(2011) metode for å undersøke hvilke psykologiske faktorer som ligger bak fenomenet deling.
Han fant at følelser som kan klassifiseres som aktive, ikke passive, samt sosial valuta og
praktisk nytteverdi var sterkt tilstede i innholdet med mest spredning. Funnet gir grunn til å
anta at man kan finne igjen de samme elementene i de mest spredde innleggene på Postens
Facebook-side. Innholdet i Stenersens (2015), Brekkes (2015), og Berger og Milkman (2011)
analyser viser at innhold med stor spredning har mange likhetstrekk, som at de blant annet
formidler nyheter, inneholder visuelle elementer og er preget av ulike retoriske virkemidler.
Identiteten til den som poster har også positiv påvirkning for holdning mot å trykke på
likerknappen. Dersom posteren av innlegget kan trigge leserens ettergivende motivasjon, vil
det kunne påvirke leserens villighet til å trykke liker. Dette tilsier at hypotesen om positiv
effekt av ettergivende motivasjon også stemmer. "Therefore it is important for a poster to
build his/her popularity, credibilty, and interpersonal relationsships in both the physical and
networked world in order to increase the number of "Likes" on his/her posts generate on
Facebook" (Chin et al., 2015, s. 589). Stenersen (2015) bruker kvantitativ innholdsanalyse for
å se om følelser med høy aktivering har effekt på deling i sosiale medier. I sin studie
reproduserte Stenersen deler av Berger & Milkmans (2012) analyse av deling på sosiale
medier i det amerikanske markedet. Bruken av kvantitativ innholdsanalyse gjør det mulig å
beregne korrelasjon og signifikantnivå, noe som passer bra dersom man vil studere effekt.
Siden jeg kun vil studere effekten av en algoritme, og ikke selve algoritmen, vil bruk av denne
metoden være gunstig for min oppgave. Både Berger og Milkman(2012) og Stenersen (2015),
analyserte deling av nyhetsartikler på Facebook. Ved å se på de mest delte artiklene fra store
aviser og hvorvidt innholdet i disse fikk frem aktiverende emosjoner, kunne man se om deling
og aktiverende følelser har en sammenheng. I denne sammenhengen menes aktiverende
følelser som sinne, angst, glede, ærefrykt. I tillegg til disse emosjonene ble også variablene
sosial valuta og praktisk nytte inkludert. Berger og Milkman brukte automatisk kodere i
tillegg til menneskelige kodere, for å etablere grad av positivt eller negativt innhold, samt
plassering på nettside og hvor populær forfatter var.
Hypotesen om konformitet som motivasjon viste seg også å kunne ha positiv effekt på
holdningen mot å trykke på likerknappen. Når et stort antall lesere allerede har likt posten kan
det påvirke nye leseres holdninger, intensjoner og faktisk adferd. "Therefore, attracting more
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people to click the "Like" button by means of advertising through media or sharing with
friends to generate a conformity effect can increase the number of "Likes" received on a
Facebook post" (Chin et al., 2015,s. 589).

2.2.2 Spredningsmodeller, noder og advocats
Det neste aspektet jeg vil gå gjennom er hvordan et innlegg faktisk sprer seg, ved hjelp av
teori om spredningsmodeller, noder og avdocats. Spredningsmodeller kan brukes på mye
forskjellig, alt fra å kartlegge smittsomme sykdommer til deltakelse i sosiale bevegelser. Sun,
Rosenn, Marlow og Lento (2009) argumenterer for at man må anvende spredningsmodellen
annerledes dersom den skal brukes i forskning på spredning i sosiale nettverk. Studien bruker
regresjon for å analysere spredningskjedene på Facebook. Hver Facebook-profil kan regnes
som en node, og når disse nodene samhandler lages det kjeder og klaser som kan fortelle
hvordan ulike ting sprer seg på Facebook. Spredningsmodeller tar hensyn til betydningen av
påvirkning og tilknytning på et nivå hvor hver enkelt node regnes som individuell. Det fins
studier som taler både for og imot at innflytelsesrike noder er de som skaper størst spredning.
Gladwell (2000) mener at nøkkelen til popularitet ligger i å identifisere og å nå ut til et lite
antall svært innflytelsesrike noder, hvor man deretter vil nå alle andre, hovedsakelig gratis.
Slike innflytelsesrike noder kan i noen tilfeller beskrives som advocats, eller støttespillere,
aktører som hjelper til med å spre budskapet. Watts & Dodds (2007) fant derimot i sin studie
at det er ingenting som garanterer eller tilsier at innflytelsesrike noder har større triggereffekt
enn en gjennomsnittlig node. Nøyaktige data om strukturen innfor sosiale nettverk er
vanskelig å hente inn og har ikke vært tilgjengelig før i løpet av de siste årene.
I følge Sun et.al (2009) skjer spredning av for eksempel Sider på 3 måter: 1. Når en bruker
velger å følge en Side, 2. Denne handlingen blir synlig for vennene til brukeren og 3. En eller
flere av vennene ser hendelsen og velger å også følge siden. Studien viste at store
spredningsnettverk spiller en viktig rolle i spredningen av Sider i Facebooks sosiale nettverk.
For mange av Sidene med mange følgere (eller “fans”) er flesteparten av følgerne knyttet
sammen i en sammenhengende klase. De finner at ca. 14-18% av nodene i klasen er
initiativtakere, noe som strider i mot de mer restriktive startvilkårene antatt i teoretisk
litteratur tidligere.
Også Bakshy, Karrer og Adamic (2009) har basert seg på funksjonene og effektene
støttespillere kan ha. Ved å se på sosial innflytelse basert på endringer i adapsjonsrate i
18

etterkant av en venns handlinger på et sosialt nettverk, undersøkte de individers roller, og
finner i likhet med Sun et al. (2009) at noen spiller en mer aktiv rolle enn andre når det gjelder
distribusjon av innhold, men at disse innflytelsesrike individene er distinkte fra de tidlige
adapterne. Tidlige adaptere er mer sannsynlige til å adaptere uten å først observere at vennene
gjør det, men de er ikke nødvendigvis innflytelsesrike når noe allerede har blitt populært. I sin
analyse bruker Bakshy et.al (2009) Second Life som eksempel, et online nettsamfunn hvor
individer kan styre sin egen avatar og knytte kontakt med andre på samme plattform.
Det som blir delt mellom kontakter i Second Life, i denne sammenhengen kategorisert som
eiendel eller ressurs (asset) har en tendens til å produsere dypere kaskader, men den totale
populariteten til eiendelen/ressursen er lavere. En studie av nettbaserte kjedebrev viste at
meldinger som spres gjennom kontaktverket på epost til enkeltpersoner kan skape kaskader
som er mye dypere enn det man kunne forvente. Som forventet, når en bruker ikke har noen
tidligere adopterende venner, er deres rate av adopsjon relatert til den totale populariteten til
ressursen. Men, når en venn har adaptert, økter adapterraten signifikant, spesielt for de mindre
populære, nisjeressursene. I markedsføringsteori fins det mange makrostudier av spredning i
forbindelse med lansering av nye produkter, som for eksempel Bass modellen. «Bass model
is a differential equation model that predicts adoption based on relative populations of
«innovators» that are not influenced by the decisions of others and «imitators» whose
adoption depends of the total number of adoptions in the system» (Bakshy et. Al, 2009, s.2).
Sosial smitte kan skilles fra viral utilsiktet deling av menneskelig eller elektronisk utilpasshet
på nettet. En egenskap ved sosial smitte er at det kan finnes en terskel for infeksjon, med
mange individer som venter til flere av ens venner adapterer før en tar spranget selv. I
motsetning til sykdomssmitte, har denne type smitte egenskapen at et individ kan velge å
akseptere det smittsomme objektet. I mange sosiale nettverk, inkludert Facebook, er
meningen med et vennskap ambivalent. Det kan være både være et nært forhold eller en
tilfeldig bekjent. I studien til Bakshy et.al (2009) ble data samlet inn i en periode på 130 dager
mellom 1 september 2008 og 16 januar 2009. Det kan tenkes at det har skjedd endringer i
folks delevaner i løpet av de 7-8 årene siden. Særlig med tanke på utviklingen av den digitale
hverdagen. Mye mer foregår over nett og det vil derfor være sannsynlig at folk har endret
hvordan de samhandler med de digitale verktøyene og kontaktene sine der. Long tail
prinsippet gjelder også for spredning, i hensyn til innholdets popularitet. Noen elementer blir
ekstremt populære blant brukere, mens flertallet forblir av liten eller nisje interesse. Bakshy
et. al (2009) konkluderer med at de som har mange kontakter på det sosiale nettverket har
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mindre sannsynlighet for å bli påvirket av noen spesiell. Dette fordi en bruker med mange
kontakter vil ha problemer med å opprettholde alle sammen, som igjen vil si at forbindelsen
vil være mer overfladisk, ergo mindre innflytelsesrik. De finner også at noen enkeltpersoner
bidrar mer aktivt i spredningen av ressurser. De tidlige adapterne, som er mer sannsynlige til å
adaptere innhold uten å vente på at noen av vennen gjør det først, har ikke større innflytelse
over sine venner.
Selv om Sun et.al (2009) mener å kunne benytte seg av smitteteori for å forstå spredning i
sosiale medier, foreslår Goel, Watts & Goldstein (2012) en ny tilnærming, hvor man ikke
knytter digital spredning sammen med spredning av sykdommer i like stor grad. Goel et. al
(2012) hevder at man i tidligere forskning ikke har tatt høyde for adaptions satt i gang av
store eller små kaskader. Her definerer de kaskader, eller spredningshendelse, som
as comprimising a ‘seed’ individual, who takes the relevant adoption action
independently of any other indivdual in our dataset, followed by other non-seed
individuals who are influenced either directly or indirectly by the seed to take the same
action (Goel, Watts & Goldstein, 2012, s. 4).
I sin forskning analyserte de 7 ulike sosiale nettverk, deriblant Twitter News Stories og
chattetjenesten Zync. Ved å se på spredningen gjennom enkeltindivider i form av
forgreininger får de oversikt over hvordan de ulike kaskadene utarter seg. Det de finner er at
nesten 100% av alle kaskadene er svært små. Man må likevel ta med i betraktning at selv om
det skulle være tilfelle at 99% av alle kaskadene er små, og at det samtidig er slik at den
resterende 1% består av store epidemiske trær, kan de store kaskadene fortsatt redegjøre for
en del/bulk av all aktivitet som skapes. Selv om forskningen i dette tilfellet ikke viste noen
form for store epidemilignende kaskader, selv om utvalget var variert, kan det simpelthen bety
at forskningen ikke inneholdt nok studier av spesifikke hendelser slik at man fikk vitne et
tilfelle av ekte viral spredning. Er dette tilfelle understreker denne forskningen viktigheten av
store, men sjeldne kaskader. Som de selv konstanterer: “our observation that multi-step
diffusion is not only rare in these online domains, but that the vast majority of adoptions
occure within one degree of a seed node” (2012, u.s.) impliserer flere problemer ved de
nåværende spredningsteoriene. Epidemilignende spredninger er så store og sjelden at det er
både teoretisk og praktisk viktig å forske på disse.
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Goel et.al (2012) finner at størsteparten av adapsjonene ikke stammer fra mulit-step diffusion
(flerstegsspredning), som naturlig nok reiser spørsmålet om hva slik massiv adaptasjon
skyldes. Hva er grunnen til at videoer som generer flere millioner visninger på kort tid, på
Facebook eller Hotmail, hvor viral spredning gjennom individer i digitale nettverk får skylden
for populariteten. En mulig løsning, som samsvarer med denne artikkelen, er at slike virale
hendelser nevnt ovenfor ikke er virale i hensyn til en modell om smittsomme sykdommer,
men heller har blitt populære gjennom enten tradisjonell markedsføring eller ved dekning fra
andre typer medier. Selv om tanken på at sosiale medier kan spre seg som en biologisk
epidemi er provoserende, viser funnene i denne forskningen at strategier basert på å trigge
sosiale epidemier er urealistisk.

2.3 Troverdighet og objektivitet
Det tredje aspektet ved algoritmer som jeg vil se på er troverdighet og objektivitet. Som nevnt
innledningsvis kan forskning tyde på at Facebook favoriserer visse elementer over andre, som
for eksempel videoer publisert direkte på Facebooks plattform fremfor andre plattformer. Et
annet problem er også hvordan Facebook skal fremstå som annonsør, hvilke prinsipper som
ligger bak og hvordan annonseringen foregår. Både lovlig og ulovlig. I dette avsnittet vil jeg
gå gjennom et par eksempler hvor troverdigheten og objektiviteten til Facebook og dens
algoritme ikke er optimal.

2.3.1 “The Facebook Effect”
Noen sier at Facebook kan regnes som den mest innflytelsesrike inputen av nyheter i henhold
til alle tilgjengelige målinger for størrelse. Noen stiller seg spørsmål om Facebook er partisk
og undertrykker de nyhetene som er mest viktige for deg. Det er ikke tvil om at Facebook har
evnen til å påvirke den offentlige diskursen og meningen til folket, ofte kalt "The Facebook
effect" (Goeke, 2016). I slutten av august 2016 sparket selskapet hele «trending news» teamet
fordi nyhetsoppdateringen skulle bli mer, men ikke helt styrt, av algoritmer (Thielman, 2016).
Selv om prosessen med filtrering av nyhetsoppdateringen regnes som maskinbasert, vil det
fortsatt være menneskelig påvirkning i deler av prosessen. Med tanke på hvorvidt Facebook er
partisk eller ei, kan man stille to retoriske spørsmål; Hvorfor forventes det at Facebook skal
være helt upartisk (zero biased)? og hva gjør Facebook i lys av denne forventningen? De viser
saker som faller på linje med din egen partiskhet; 1. Du følger for det meste folk du liker og 2.
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Facebook tar sikte på å vise deg saker du mest sannsynlig liker. Når vi snakker om hvorvidt
Facebook er forutinntatt, burde man dra paralleller til andre nyhetsmedia? Selv om det i slike
media, som for eksempel Aftenposten, foretas subjektive valg av hvilke nyheter som skal
fortelles, blir det ikke kontrovers på lik linje som med Facebook. Facebook har også innhold
av politisk karakter, slik som andre nyhetsmedia og der hvor det er redaksjonelle valg vil det
også være partiskhet. Slik er det også selv om redaksjonen er en algoritme, nettopp fordi
algoritmer er partiske de også. "Language necessarily contains human biases, and so will
machines trained on language corporo" heter artikkelen til Narayanan (2016). Fred
Benenson, som tidligere har jobbet med søkemotorer, infrastrukturen i slike analysemotorer
og hva som klassifiseres som maskinlært, kom i 2016 opp med konseptet ‘mathwashing’.
Med dette mener han tendensen vi mennesker har til å bruke matematiske begreper
(algoritme, modell, spredning osv.) for å dekke over en mer subjektiv virkelighet. For
eksempel var det mange som trodde at Facebook brukte en feilfri algoritme for å avgjøre
trendende tema, selv om Facebook tidligere hadde innrømt at mennesker var delaktige i
prosessen. I følge Benenson er begrepet ment som en advarsel til andre teknologer som han
selv: ikke overse den iboende subjektiviteten ved å skape ting med data kun fordi man bruker
matte. Algoritmer og datadrevne produkter vil alltid reflektere designvalgene til menneskene
som skapte det, og det vil være uansvarlig å anta noe annet (Woods, 2016).

2.3.2 Troverdig annonsering
Som diskutert tidligere kan man nå ut til flere brukere gjennom annonsering man betaler for. I
juli 2012 satte Rory Cellan opp en Facebook-Side kalt «Virtual Bagel». Målet var å finne
verdien på et likerklikk på en Facebook-Side. Det første han gjorde var å kjøpe likerklikk.
Dette kan gjøres på to måter: lovlig og ulovlig. Den ulovlige metoden er å gå på sider som for
eksempel boostlikes.com hvor man kan kjøpe likerklikk for penger. Her kan man få 1000
likerklikk for ca. 70 kroner. Den lovlige metoden er å reklamere for siden mot betaling til
Facebook (Facebook, 2017 a). Cellan-Jones gjorde det på den lovlige måten og betalte
Facebook 100 dollar for annonsering av Virtual Bagel og fikk på denne måten mange
likerklikk. Likerklikkene var fordelt over land som USA, Storbritannia, Egypt, Indonesia,
India og Bangladesh. Facebook-Siden oppnådde 1600 likerklikk på kun én dag som følge av
dette, hvor de fleste klikkene var fra utviklingsland. De nye følgerne så mistenkelige ut og
hadde mange av de samme trekkene som profiler tilknyttet såkalte klikkfarmer, selv om de
var skaffet på lovlig vis. I august 2012 oppdaget og slettet Facebook over 83 000 000 falske
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kontoer brukt i forbindelse med klikkfarmer. Det tilsvarer 9% av det totale antallet kontoer på
tidspunktet (Veritasium, 2014).
På samme måte som Virtual Bagel opprettet en Youtube-bruker en Facebook-Side kalt
Veritasium og fikk tilbud fra Facebook i form av gratis kuponger på reklamering. Antallet
likes steg fra 2000 til 70 000, men det var mistenkelig lite engasjement med tanke på det høye
antallet. Dette kunne tyde på at reklameringen førte til at Siden fikk følgere som ikke var
genuint interessert i Veritasium, men falske likerklikk i stedet. Falske følgere opererer
annerledes enn ekte kontoer, noe statistikken over engasjement viser svært godt,
Utviklingslandene står for nesten 80 000 følgere, men kun 1 % av engasjementet. Facebook
distribuerer en post til en fraksjon av følgerne til siden, deretter ser de på responsen posten får
av følgerne. Dersom fraksjonen av brukere som innlegget vises til består av mange falske
følgere vil engasjementet være lavt som igjen fører til at innlegget ikke får stor spredning som
igjen fører til et lavt engasjement generelt. På den måten kan et økt antall følgere faktisk
skape lavere engasjement for noen. US State Department betalte 63 000 dollar for å få 2 000
000 følgere, men oppdaget senere at engasjementet bare var på 2 % (Veritasium, 2014).

2.4 Retorikk
Denne delen av kapittelet vil ta for seg det andre teoretiske perspektivet som denne studien
bygger på: retorikk. Først vil det være en gjennom av klassisk retorisk teori med hovedvekt på
Aristoteles etos, patos og logos, og den retoriske situasjonen. Deretter vil det være en
kartlegging av den moderne diskusjonen om retorikk.

2.4.1 Aristoteles sin retorikk
Of the modes of persuasion furnished by the spoken word there are three kinds. The
first kind depends on the personal character of the speaker [ethos]; the second on
putting the audience into a certain frame of mind [pathos]; the third on the proof, or
apparent proof, provided by the words of the speech itself [logos]. Persuasion is
achieved by the speaker’s personal character when the speech is so spoken as to make
us think him credible (Aristoteles, u.å, a).
Som en av de mest velkjente filosofene la Aristoteles ned grunnlaget for retorikken og mange
av dens elementer. Selv om argumentasjonen er en stor del av retorikken vil det alltid finnes
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deler i tekster som ikke kan knyttes direkte til argumentasjonen. Disse elementene påvirker
mottakerens oppfattelse og forståelse, og Aristoteles slår fast de tre forholdene som etos, patos
og logos. Siden disse tre forholdene er elementære for å forstå retorikken, ønsker jeg å gjøre
rede for hvordan disse tolkes og kan brukes i analyse. Den første, etos, er en persons karakter
utad, ikke selve personligheten, men det dreier seg om hvordan man blir oppfattet av andre.
Målet med etos er å vise troverdighet, derfor må man virke, men ikke nødvendigvis være,
troverdig. Gjennom pålitelighet og autensitet ved en persons karakter, og ikke gjennom
personenes arugmenter, kan man uttrykke troverdighet. Man oppnår troverdigheten gjennom
oppfattelser via ulike aspekter, som for eksempel kroppsspråk, stemmeleie eller innhold.
Aristoteles legger i tillegg vekt på tre grunnleggende nødvendigheter for å kunne oppnå
troverdighet; kompetanse, gode intensjoner og empati. Slike egenskaper vil være ønskelige
for en bedrift som for eksempel skal selge et varemerke eller en tjeneste. Fordi det er
relevante egenskaper for bedrifter, vil det også være relevant å se på tilstedeværelsen eller
fraværet av disse i en analyse.
Den neste, patos, dreier seg om den emosjonelle påvirkningen på publikummet. Som
retorikken slår fast er hovedmålet å overtale sitt publikum. For å oppnå dette må publikummet
være i den rette emosjonelle tilstanden, man må altså vekke appellen hos dem. Aristoteles
hevdet at for å kunne vekke følelser hos publikum må man vite om hvilke følelser som fins,
hvordan og under hvilke omstendigheter disse kan fremkalles. Fra et biologisk ståsted mente
biologen Gerhard Roth at fri vilje kun var en illusjon og at de fleste avgjørelser blir tatt
ubevisst (Precht, 2001, s. 208). Dette konseptet om ubevissthet kan knyttes tilbake igjen til
etos. Når de ulike elementene ved etos fungerer: kroppsspråk, stemmeleie osv., oppfatter man
disse ubevisst og har gjerne ingen god forklaring på hvorfor individet skaper tillit.
The Emotions are all those feelings that so change men as to affect their judgements,
and that are also attended by pain or pleasure. Such are anger, pity, fear and the like,
with their opposites. We must arrange what we have to say about each of them under
three heads. Take, for instance, the emotion of anger: here we must discover (1) what
the state of mind of angry people is, (2) who the people are with whom they usually
get angry, and (3) on what grounds they get angry with them (Aristoteles, u.å,b).
Målet er å vekke positive følelser hos publikum for det talen måtte omhandle. I markedsføring
av et produkt eller en bedrift vil det for eksempel være gunstig for avsender eller selger om
publikummet har positive følelser og assosiasjoner for det som skal selges eller informeres
24

om. Noen av de mest grunnleggende måtene å fremme positive følelser på er å for eksempel
fortelle på en illustrerende måte slik at publikum får en følelsesmessig respons, eller ved at
taleren selv viser følelsen han eller hun vil fremme. Man kan også oppnå samme effekt ved
hjelp av historiefortelling. Dette er velkjent i alle hverdagslige samtaler og kan brukes for å gi
et mer personlig preg. På lik linje med etos, vil bruk av historieteknikker være relevant for
bedrifter og derfor også nyttig å analysere.
Den siste av de tre retoriske virkemidlene, logos, handler om favoriseringen av logisk tekning.
Taleren vil derfor presentere et argument som virker logisk for publikummet. Logos handler
om innholdet, strukturen og argumentasjonen i teksten, og i likhet med etos og patos er målet
å skape en overbevisende effekt. «Persuasion is effected through the speech itself when we
have proved a truth or an apparent truth by means of the persuasive arguments suitable to the
case in question” (Aristoteles, u.å c). Det meget viktig tema i læren om logos er forholdet
mellom fakta og virkeligheten. Samsvarer argumentene med virkeligheten? Er det sannheten
som blir fortalt? Ifølge Aristoteles skal et argument bevise noe, eller i det minste prøve å
bevise noe. For å oppnå logos er det viktig å utrykke argumentene i en slik form at den er
passende for gitte kommunikasjonsmetoden og publikummet. Derfor er det også en forskjell
mellom logisk rasjonalisering og retorisk rasjonalisering. Aristoteles skilte mellom
vitenskapelig og retorisk bevis på denne måten:
The latter needs to build mainly upon the disposition of the audience, whereas in a
scientific proof premises are stated explicitly. Thus, a speaker has to adapt his rhetoric
proofs towards the knowledge of the audience. Therefore the main goal is not
connecting facts given in the speech towards reality, but the relationship of facts given
in the speech towards the reality of the audience (European-Rhetoric, u.å)
Ved retorisk argumentasjon ligger det en forutinntatt oppfattelse om at det ikke fins enighet
eller avgjørelser hos publikummet. Derfor brukes retorisk argumentasjon som en lingvistisk
handling for å bevisst endre en mening hos publikum ved bruk av logisk rasjonalisering
(European-Rhetoric, u.å). Sammensetningen av disse tre; appell, troverdighet og
argumentenes kraft gjør seg svært egnet som komponenter i en analyse av en bedrifts
Facebook-innlegg.
Jeg har også valgt å ta med et fjerde retorisk element: Kairos, den retoriske situasjonen. Siden
dette perspektivet åpner opp for spørsmål som «hva er kommunikasjonssituasjonen (avsender,
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medium, mottaker)?», hva er den spesielle situasjonen som teksten springer ut av?» og
«hvordan regulerer omstendigheten hva avsenderen kan si, eller ikke si?» Hva er det med
disse forholdene som gjør denne situasjonen spesiell, og hvorfor er den ekstra retorisk
interessant? Den retoriske situasjonen ble først forklart i en artikkel skrevet av retoriker Lloyd
F. Bitzer, hvor han definerer det slik:
the complex of persons, events, objects, and relations presenting an actual or potential
exigence which can be completely or partially removed if discourse, introduced into
the situation, can so constrain human decision or action as to bring about the
significant modification of the exigence (Bitzer, 1968, s. 6)
Den retoriske situasjonen er avhengig av det Bitzer kaller for “exigence” hvor noe skjer, eller
ikke skjer, som krever en handling hvor noen snakker ut. Det kan for eksempel være at noen
føler urett dersom de ser noen bli behandlet urettferdig, og derfor føler et behov for å forsvare
denne personen. En tale, tekst eller Facebookinnlegge skjer aldri i et vakuum, det vil alltid
være en historisk, kulturell eller temporal kontekst som påvirker hvordan man former
diskursen. Derfor vil det alltid foreligge en retorisk kommunikasjon bak et innlegg på
Facebook. På en måte refererer den retoriske situasjonen til det som inspirerer eller driver
kommunikasjon; en spesifikk intensjon, et pressende behov eller en konvensjonell seremoni.
Når grekerne brukte ordet Kairos for den retoriske situasjonen betydde dette en slags
generativ aktualitet eller en anledning. På den måten blir et gitt Kairos noe som kaller frem
noe spesifikt som skal sies eller skrives. Ved å analysere den retoriske situasjonen kan man
finne ut mye om avsenderen, situasjonene og de overbevisende intensjonene. For å analysere
den retoriske situasjonen på mest fundamentalt vis må man identifisere de forskjellige
elementene: exigence (kravet til handling), personene involvert, relasjonene, sted, avsender,
publikum, metode og institusjoner (rammevilkårene for de forgående elementene) (Bitzer,
1968). Derfor er den retoriske situasjonen, i likhet med etos, patos og logos, passende
retoriske elementer å bruke i en analyse av kommunikasjon på Facebook.
Bitzers teori om den retoriske situasjonen danner grunnlag for flere studier om Facebook som
kommunikasjonskanal. Sedahl (2014) fant at bedriftene spiller på menneskelighet ved å
henvende seg direkte til publikum, de forsøker å appellere til lesernes følelser ved for
eksempel å bruke sommerpraktikanter som sannhetsvitner og de ønsker å få frem sin gode
moral ved blant annet å vise at de støtter gode formål. Moe (2015) fant i tillegg til at
bedriftene var personlige i sin kommunikasjon, at de var adaptive og tilpasset seg etter de
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sosiale medienes uformelle og hverdagslige genrerammer. Denne studiene viste også at
selskaper bruker standardiserte responser for å effektivisere og i likhet med Høstbjør (2012) at
de viser til lukkede meldinger for å verne om kundenes sensitive informasjon (Moe, 2015).
Med tanke på at retorikk har vært et fenomen i over 2500 år allerede vil det på så lang tid
oppstå ulike tradisjoner, teorier, perspektiver og diskusjoner om temaet. Ulike akademikere,
som Richards, Grassi, Bruke, Habermas, Focault stilte alle spørsmål ved den tradisjonelle
retorikken. Men selv om de utfordrer den retoriske tradisjonen er de ikke interessert i å bytte
den ut. Den vestlige retoriske tradisjonen som springer ut fra klassiske Hellas og Roma vil
alltid være med oss som en arv fra fortiden, og denne tradisjonen gir et nyttig perspektiv på
naturen og retorikkens funksjoner. De som utfordrer tradisjonen stiller spørsmål ved at denne
tradisjonen kun har gitt oss et perspektiv: fra europeisk-amerikanske menn – og dette er ikke
nødvendigvis det «riktige» eller det eneste perspektivet (Foss, Foss & Trapp, 1991, s. 305).

2.4.2 Den nye retoriske arenaen
Forfatter og retoriker, Jens Kjeldsen (2006) kaller dagens mediesamfunn for «vår nye
retoriske arena» og viser med eksempler noen kjennetegn som er spesielle for våre
kommunikasjonsformer: 1. Vi kombinerer uttrykksformer som bilder, musikk, tale og tekst,
og kommuniserer på den måten multimedialt. 2. Kommunikasjonen har ofte ingen konkret
avsender. Eksempelvis har ikke alle ytringer fra TV, radio eller avis en personifisert avsender,
på lik linje med en bruksanvisning. 3. Kommunikasjonen er heller ikke bestandig
hensiktsbestemt eller intensjonell i tradisjonell retorisk forstand. Det er ikke alltid avsenderen
har som mål å overbevise lytteren eller seeren, eller noe spesielt ønske om å påvirke i det hele
tatt. 4. Som nevnt over blir vi mettet med meldinger og bilder fra alle kanter, og
kommunikasjonen treffer oss derfor som en flom av informasjon. Som mottakere av en rekke
slike elementer (bilde, musikk, tale og tekst) må vi til enhver tid hente inn og sortere denne
informasjonen. 5. Kommunikasjonen er ofte preget av intertekstualitet: informasjonen fra en
kilde kan henvise til informasjon fra en annen kilde, eller gi oss interaktive linker som leder til
mer informasjon som er mer eller mindre relatert til det opprinnelige budskapet. På samme
måten er mange budskap preget av informasjon som er tidligere formidlet og som det
forutsettes at mottakeren kjenner til, eller til informasjonen som kommer i nær fremtid
(Kjeldsen, 2006).
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Forutsetningene og den faktiske retorikken i en kultur endrer seg fordi de
kommunikasjonsformene som dominerer et samfunn, både påvirker kommunikasjonens
innhold samtidig som den har betydning utover det enkelte budskapet. Hver gang et nytt
medium kommer fram og inntar en dominerende plass i den intrapersonlige
kommunikasjonen, vil menneskets måte å tenke, tale og handle på forandres. Derfor påstår
medieteoretikerne at det ikke hviler noen tvil om at ethvert medium, om det er papir, tale, lyd,
bilde eller internett, påvirker budskapet og hvordan det formidles (Kjeldsen, 2006).

2.4.3 Retorisk kommunikasjon
Mye av den tidligere forskningen på strukturen i sosiale medier har et retorisk perspektiv som
grunnlag (Høstbjør, 2012., Moe, 2015., Thorvaldsen, 2014., Sedahl, 2014 og Johnsen-Angell,
2014). Den retoriske kommunikasjonen på Facebook er ofte personlig og forklarende
(Høstbjør, 2012). I tilknytning til samfunnsansvar er bedrifter ofte åpne om dialogen
(Thorvaldsen, 2014). De fleste av studiene beror teorien sin på retorikk som en helhet, men
noen bruker også spesifikke retoriske elementer. En studie inspirert av «Ciceronisk optikk»
fant at virksomheter primært benytter seg av fire retoriske strategier for å skape ethos på
Facebook: de etterstreber interaksjon med publikum, de nedtoner sine salgsappeller, de byr på
seg selv og er uformelle i sin kommunikasjon (Johnsen-Angell, 2014).
Selv om personlig kommunikasjon går igjen i flere av de retoriske analysene som hvordan
ulike bedrifter bruker kommunikasjon på Facebook (Høstbjør, 2012., Moe, 2015., Sedahl,
2014), bruker de ulike bedriftene kommunikasjon på forskjellig vis. Bremer (2014)
undersøkte hvorvidt lokalaviser brukte/kunne bruke Facebook som en kanal for promotering.
Studien viste at det var vanskelig for bedriftene å opprettholde sin digitale status på grunn av
for lite støtte. Forskning på spredning i sosiale medier (Patel, 2016 og Veritasium, 2014)
peker mot at strukturen i stadig større grad blir lagt opp slik at Sider må betale for å fremmes i
nyhetsoppdateringen. Dette kan ha en avgjørende effekt for bedrifter.

28

29

3 Metode
I dette kapittelet vil jeg gå gjennom metodene jeg brukte for å best kunne svare på
problemstillingen: Hvordan påvirker algoritmer og retorikk spredning i sosiale medier? Jeg
har valgt å bruke en kvantitativ innholdsanalyse og 3 kvalitative analyser. Kapittelet vil bestå
av en operasjonalisering av ulike begreper, deretter en gjennomgang av de ulike elementene
ved valg relatert til den kvantitative innholdsanalysen og de kvalitative analysene. Begge
metoder vil bli beskrevet og argumentert for. Til slutt i kapittelet vil det være et avsnitt om
metodiske refleksjoner hvor jeg reflekterer over styrker og hvilke mulige svakheter som
foreligger i forskningsdesignet og hvilke andre metoder som kunne vært aktuelle.

3.1 Valg av metode
Jeg har valgt å utføre en kvantitativ innholdsanalyse for se hvordan ulike faktorer fra
algoritmen og retoriske virkemidler påvirker hvordan ting sprer seg på Facebook. Dette vil
være den mest optimale løsningen fordi et kvantifisert resultat vil være å foretrekke over
subjektive tolkninger når forskningsspørsmålet inneholder matematiske begreper som
algoritmer og spredning. I tillegg til den kvantitative analysen vil jeg også gjennomføre tre
kvalitative analyser. En hvor jeg følger opp et innlegg fra publisering til engasjementet avtar
naturlig, en hvor jeg prøver å kartlegge fellestrekk ved de mest spredde innleggene, både
betalt og organisk, og en retorisk analyse av 5 utvalgte innlegg basert på de foregående
analysene. Gjennom de kvalitative analysene vil jeg kunne avdekke ytterlige faktorer som
påvirker spredning, men som kanskje ikke kommer tydelig nok fram av den kvantitative
analysen. En slik metodetriangulering vil bidra til å sikre validitet og troverdighet ved
resultatene (Qualitative Research Guidelines Guidebook, 2008).

3.2 Begreper
I dette avsnittet vil jeg forklare og begrense noen relevante begrep som kan oppfattes som
vage eller ukjente, har flere betydninger eller ulik betydning innenfor ulike fagmiljøer, men
som er viktige for studiens formål. Operasjonalisering av variablene kan ses i kodeboken og
vil derfor ikke bli beskrevet nærmere i dette avsnittet.
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«Clickbait» og «Like-bait» brukes gjerne om innlegg på sosiale medier som kun har som
formål å få brukeren til å trykke på noe ved innlegget. Et typisk clickbait innlegg kan være en
reklame som fører deg videre til en nettside hvor man kan kjøpe det det reklameres for. Et
like-bait er en type innlegg som oppfordrer brukeren til å trykker liker på innlegget, og
inneholder gjerne fraser som «Trykk liker på dette innlegget for å vinne..» eller «Trykk liker
for å være med i trekning av..». Når disse begrepene brukes i denne oppgaven er det slike
innlegg som i beskrivelsen over som er menes.
«Meme» er et bilde, video, tekst, som regel med humoristisk betydning, som blir kopiert og
spredd raskt på internett blant brukere, ofte med noen små variasjoner. En typisk komponent
er også tekst som ligger over bilde. Algoritmen til Facebook er lært opp til å kjenne igjen
typiske elementer ved memer, som for eksempel tekst som ligger over et bilde Patel (2016).
«Interaksjon, engasjement og samhandling» er begreper med vid betydning, men i denne
sammenhengen brukes interaksjon og/eller engasjement som et samlebegrep for alt av
likerklikk, delinger, tilbakemeldinger og kommentarer som et Facebook-innlegg oppnår.
«Algoritme» er opprinnelig et matematisk begrep. Teknisk sett bruker datamaskiner
algoritmer som en liste med detaljerte instruksjoner for å utføre en oppgave (Techopedia,
2017), og alle sosiale medie plattformer bruker algoritmer i strukturen. For Facebook betyr
dette blant annet at algoritmen bidrar til å vise det som er relevant for den spesifikke brukeren,
det vil si at den tilpasser nyhetsoppdateringen (Agrawal, 2016).
«Spredning» benyttes som begrep innenfor matematikk, men blir også ofte brukt i
forbindelse med smitte av sykdommer. Når spredning blir brukt i denne oppgaven menes den
som et begrep for den totale rekkevidden til et innlegg, og ligner hvordan man forklarer totalt
antall smittede i for eksempel en epidemi.
«Organisk spredning» benyttes i denne sammenhengen om den rekkevidden man oppnår uten
noen form for sponsing (Facebook Hjelpesenter, 2017).

3.3 Utvalg og data
Utvalget i denne oppgaven er alle innlegg publisert på Postens Facebook-Side fra 1 januar
2015 og fram til januar 2017. Dette tilsvarer 435 innlegg. Opprinnelig var alle innlegg
publisert før 2015 også inkludert i utvalget, tilsvarende ca. 400 innlegg. Etter nøye vurdering
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ble disse innleggene bestemt fjernet fra utvalget, fordi det ikke var mulig å hente ut valid
statistikk på en ikke altfor tidkrevende måte. Det ble også tatt hensyn til sampling error, og
for å minimalisere sjansen for avvik var ekskludering av innleggene å regne som det mest
gunstige alternativet.
For å få tilgang til data ble det sendt en forespørsel til avdelingssjefen for kommunikasjon hos
Posten. Siden det var snakk om mye data som skulle hentes ut, endte det med at jeg fikk
analytikertilgang til Postens Facebook-Side. På den måten fikk jeg full tilgang til alle verktøy
Facebook har for analysering av Sider, i tillegg til enkel tilgang til alle innlegg Posten har
publisert siden oppstart av sin Facebook-Side. Dette gjorde det enkelt for meg å hente ut og
finne fram til data jeg ønsket. Ved hjelp av Facebooks verktøy for å transportere statistikk til
Excel fikk jeg hentet ut nødvendig data om innleggene som inngikk i utvalget.

3.4 Variabler
Denne oppgaven er et forsøk på å kaste lys over hvordan algoritmer og retorikk påvirker
spredning. Variablene i kodeboken er valgt med intensjonen om å dekke både et retorisk
perspektiv og algoritmer. Spredning er tatt med som en kontinuerlig variabel under navnet
«rekkevidde». Fordi jeg vil undersøke hva som påvirker spredning/rekkevidde, blir dette den
avhengige variabelen i de fleste analysene. Nettopp fordi jeg vil se hvordan og hvorvidt de
ulike variabler påvirker spredning kan disse regnes som uavhengige variabler. Det er dog
verdt å merke seg at om problemstillingen hadde vært annerledes, kunne også de uavhengige
og den avhengige variablene vært annerledes. Derfor må man være åpen for at spredning også
kan påvirke eksempelvis antall likerklikk eller negative tilbakemeldinger. Hvilke kjente
faktorer algoritmen tar med i betraktning var et delvis utgangspunkt for valg av variabler. De
kjente faktorene kan deles i to kategorier: hva man burde gjøre og hva man burde unngå. Til
venstre i tabellen under vises faktorer som vektes som positivt og som øker synligheten på
Facebook basert på internettkilder. Til høyre vises faktorer som vektes negativt og som
reduserer sannsynligheten for å dukke opp i nyhetsoppdateringen (Patel 2016, Moritz, 2016,
Hines, 2016 og Walters, 2016).
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3.5 Kjente faktorer i algoritmen
Kjente faktorer i algoritmen
Positivt


Poster med mange kommentarer



Poster med mange likerklikk (eller reaksjoner)



Poster av den typen Facebook-brukere ser ut til å
foretrekke (for eksempel video og bilde)

Negativt



Clickbait



Poster med innhold som ofte er blitt
sirkulert og gjentatt (uoriginalt innhold)



Poster som oppnår et høyt antall reaksjoner,
kommentarer og delinger på kort tid



Poster som tagger andre Sider i teksten



Poster som blir likt eller kommentert på av ens
Facebook-kontakter



Poster fra Sider man ofte samhandler med



Poster fra Sider med komplett profilinformasjon



Poster fra Sider hvor følgerne overlapper med
følgerne fra andre velkjente Sider av kvalitet





Like-baiting



Poster som inkluderer spammende linker



Statusoppdateringen med bare tekst



Poster som blir skjult og rapportert ofte (et
tegn på lav kvalitet)



Poster som inneholder ordene «lik,
kommenter eller del»



Poster med uvanlig engasjementmønster (et
tegn på like-baiting).

Bilder og videoer som ikke tidligere har blitt
publisert på Facebook



Linker som ikke har blitt postet før

Alle variabler og verdier kan ses i kodeboken senere i dette kapittelet.
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3.5.1 Algoritmiske variabler
Likerklikk, kommentarer, delinger og type innlegg er kjente faktorer som algoritmen
vektlegger. Hvorvidt et innlegg er fremmet og hvor mange negative tilbakemeldinger som blir
gitt er også viktige faktorer. Med negative tilbakemeldinger menes det her at noen har valgt å
trykke på «skjul dette innlegget», «se færre slike innlegg» eller «slutt å følge Posten». Siden
både fremming av innlegg og negative tilbakemeldinger er faktorer som algoritmen tar med i
betraktning, vil de også være potensielle variabler som er med å påvirke hvor stor
rekkevidden blir.

3.5.2 Retoriske variabler
For variabelen «følelse» er det tatt utgangspunkt i analysen til Berger og Milkman (2011). Her
karakteriseres de som positivity, awe, anger, anxiety, sadness (Berger & Milkmann, 2011). I
denne analysen har de blitt oversatt til glede, beundring/aktelse, sinne, angst og tristhet. I
analysen fra 2011 graderte man i hvor stor grad man følte en av emosjonene nevnt ovenfor. I
denne analysen derimot, er de ulike emosjonene samlet under en variabel som ulike verdier.
På den måten må koderen avgjøre hvilken emosjon innlegget gir, og i analysen kan man
fortsatt se etter korrelasjon mellom følelse og spredning, selv om man ikke har satt noen grad
for emosjonen. Derfor er disse tatt med som variabler for å se om det først og fremst
foreligger en korrelasjon. Variabelen praktisk verdi er også inspirert fra Berger og Milkmans
(2011) analyse. Med praktisk verdi menes det i hvor stor grad innlegget inneholder
informasjon som Facebook-brukeren kan ha direkte nytte av å vite om. For eksempel om det
har vært økning i pris for å sende brev eller om det foregår svindel som Postens kunder kan
være utsatt for. For eksempel la Posten ut en statusoppdatering:
Vi opplever at kunder har fått falske mailer fra noen som etterligner Posten. Hvis du
får en mail fra pakken@civiservice.net eler en mail som avsluttes med @usefullmil.net, og klikker på vedlegget, kan det medføre til at dataen og harddisken din
krasjer. Om du skulle motta en slik mail – slett den med en gang! Del dette gjerne med
venner og bekjente, slik at de ikke blir lurt. (Posten, 2015)
Selv om praktisk verdi er tydelig tilsted her, oppfordrer Posten også brukerne til å dele
innlegget.
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3.5.3 Kodebok
Variabel
nr.

Variabelnavn

Kode

Verdinavn

1

Rekkevidde

[antall brukere som
innlegget har blitt
vist for]

2

Likerklikk

[antall likerklikk]

Totalt antall likerklikk på et innlegg

3

Kommentarer

[antall
kommentarer]

Totalt antall kommentarer på innlegg

4

Delinger

[antall delinger]

5

Type innlegg

1

Bilde

2

Video

3

Status

4

Deling

5

Link

6

Annet

Totalt antall brukere sideinnlegget ble
vist for – unike brukere

Totalt antall delinger av innlegg

6

Positive ord

[antall positive
ord]

Antall positive ord i teksten

7

Negative ord

[antall negative
ord]

Antall negative ord i teksten

8

Betalt/organisk

1

Helt organisk

2

Betalt

1

Sinne

2

Angst

3

Tristhet

4

Glede

5

Beundring/aktelse

1

Ikke tilstede

9

10

Følelse

Praktisk verdi
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2
3
4
5
11

Negative
tilbakemelding
er

[antall negative
tilbakemeldinger]

Tydelig tilstede
Antall ganger noen har gitt negativ
tilbakemelding

3.6 Analyser
På grunn av valget om å gjennomføre en kvantitativ innholdsanalyse følger det også med at
man må gjennomføre spesifikke analyser for å få et kvantifisert resultat som sier noe om
sammenhengen mellom variablene. Siden variablene mine er på flere forskjellige målenivå,
både intervall, kategoriske og dikotome, betyr dette at jeg må gjennomføre flere forskjellige
analyser for å måle sammenhengen. De analysene som jeg har valgt å gjennomføre er de mest
gunstige for målenivået til de involverte variablene. Det vil si korrelasjonsanalyser for de
kontinuerlige variablene, og ANOVA og Kji-kvadrat test for variablene på et kategorisk nivå.
Alle analyser ble gjennomført i SPSS. I analysekapittelet vil det foreligge en diskusjon rundt
hvilken korrelasjonskoeffisient som lønner seg å bruke når dataen ikke er normaldistribuert.
Derfor vil jeg ikke gå inn på korrelasjonskoeffisienter her.

3.7 Kvalitative analyser
Dette avsnittet vil beskrive hvordan jeg gikk fram for å gjennomføre de kvalitative analysene.
Den første analysen baserer seg på oppfølging av enkeltinnlegg, den andre er retoriske
analyser av 4 utvalgte innlegg. Den siste er en gjennomgang av de 20 mest spredde
innleggene for å kunne kartlegge eventuelle karakteristikker eller egenskaper som særlig
kjennetegner innlegg med stor spredning. Hovedargumentet for å gjennomføre disse
analysene er at de vil bidra med ytterligere informasjon om hvordan algoritmen og retorikk
kan påvirke spredning.
For oppfølging av enkeltinnlegg var rammevilkårene at det skulle være mulig å følge
spredningen til et innlegg fra innen en time siden publisering og fram til spredningen nådde et
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naturlig sluttpunkt, eller engasjementet avtok og forsvant. I løpet av denne tiden oppdaterte
jeg innlegget hvert 30 minutt for å se hvordan engasjementet og rekkevidden hadde utviklet
seg. I tillegg gikk jeg inn på profilene til de brukerne som engasjerte seg i innlegget og kunne
trekke noen slutninger om et eventuelt mønster blant brukerne. Dette avhenger selvfølgelig av
personverninnstillingene til den individuelle brukeren, og det var kun offentlig informasjon
som ble vurdert.
Den andre kvalitative analysen som ble gjennomført var en kartlegging av de 20 mest spredde
innleggene. Mest spredd i denne sammenhengen betyr innlegg med flest visninger for unike
brukere, ikke flest visninger totalt. Disse 20 innleggene vil bestå av topp 10 for innlegg med
organisk spredning og topp 10 for innlegg med betalt spredning. Jeg fant innleggene gjennom
dataen hentet ut fra Postens Facebook. Ved hjelp av Excel kunne jeg sortere etter visninger
for unike brukere og deretter plukke ut de mest spredde innleggene organisk og betalt. Det er
viktig å nevne at spredningen for et innlegg kan være organisk og betalt samtidig. Selv om et
innlegg er sponset vil det også ha en organisk spredning, selv etter annonsering. Det er altså
ingen innlegg som bare har betalt spredning. I dette tilfellet er det derfor viktig å nevne at alle
innlegg med betalt spredning faller innenfor kategorien betalt, selv med noe organisk
spredning, og det er kun innlegg med helt organisk spredning som regnes som organiske. Ved
å se på egenskapene og hvilke elementer som går igjen i disse innleggene vil målet være å
skape en kategorisering av de ulike innleggene, samt en oversikt over hvilke elementer som
kan bidra til at disse innleggene har blitt vellykket. Med dette håper jeg å oppnå en større
forståelse av hvilke spesifikke faktorer som er tilstede i de mest vellykkede innleggene og
hvorvidt det foreligger et mønster som man kan utnytte strategisk mot algoritmen og retoriske
faktorer.
For de retoriske analysene valgte jeg 5 spesifikke innlegg. Disse ble valgt ut etter å ha
gjennomført den kvantitative kodingen av alle innleggene og en gjennomgang av de mest
spredde innleggene, både organisk og betalt. Siden kodingen innebar en gjennomgang av alle
innlegg med fokus på innhold og spredning kunne jeg derfor gjøre meg opp en mening
underveis om hvilke elementer som dukket opp i de typiske innleggene. Denne kunnskapen,
kombinert med de ulike egenskapene til innleggene jeg kategoriserte i forrige analyse (se
forrige avsnitt), gjorde det mulig for meg å strategisk plukke ut innlegg som kunne
representere de ulike gruppene med innlegg.
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3.8 Validitet, generaliserbarhet og reliabilitet
I dette avsnittet vil det være en gjennomgang av hvordan metoden i denne oppgaven forholder
seg til de ulike begrepene validitet, generaliserbarhet og reliabilitet. Det vil være en kort
beskrivelse av de ulike elementene, før hvert punkt blir gjennomgått i forhold til oppgaven.
Siden denne oppgaven tar i bruk menneskelige kodere, må også dette vurderes opp mot
validitet og reliabilitet. Dette kommer jeg tilbake til senere i kapittelet, under
«Interkoderreliabilitet».

3.8.1 Validitet
«Validity is the extent to which a measuring procedure represents the intended, and only the
intended, concept. In thinking about validity, we ask the question, «Are we measuring what
we want to measure?» (Neuendorf, 2002, s. 112).
Validitet fungerer som en altomfattende standard for kriteriene reliabilitet, nøyaktighet og
presisjon. Det vil si at en metode kan ikke være valid dersom den ikke er reliabel, nøyaktig og
relativ presis. På en annen side kan en metode være reliabel, nøyaktig og presis uten å være
valid. Foruten å vurdere reliabiliteten til målingene, og velge metoder som er så nøyaktige
som mulig, fins det flere andre måter å bedømme validitet på. Her vil jeg gå gjennom hvordan
denne studien forholder seg til ytre validitet, og repliserbarhet
For å vurdere ytre validitet kan man se om utvalget er representativt for universet. I tillegg vil
det være viktig for repliserbarheten at man rapporterer alt innhold (prosedyrer, komplett
kodebok, protokoller for koding), slik at andre kan gjenta studien med et annet sett med data.
Utvalget i denne analysen dekker hele universet, og vil derfor være representativt for
universet, og oppfyller dermed kravene for ytre validitet. Alt innhold brukt i innsamling og
koding av data er nøye dokumentert. Derfor vil replikerbarheten også oppfylle kravene for
validitet.
Dersom dataene er skjev, eller medianen blir brukt som måling for sentralitet, vil
interquartile-range være en bedre metode for måling av spredning. Eksempelvis vil
interquartile-range være en bedre metode for variabelen «delinger», fordi det foreligger noen
ekstreme verdier som drar opp gjennomsnittet.
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3.8.2 Generaliserbarhet
«Den generaliserende operasjon består i å identifisere enkeltobjekt som medlem av en
allmenn kategori» (Østbye, Helland, Knapskog & Hillesund, 1997, s. 231). Siden
populasjonen og utvalget er identisk i denne oppgaven, kan man trekke slutninger fra utvalget
til populasjonen. Statistisk generalisering til derfor være mulig i dette tilfellet.

3.8.3 Reliabilitet
Reliabiliteten ble testet ved hjelp av en test mellom de to koderne. Selv om det ikke er mulig å
finne et mål som forteller hvor bra innholdskategoriseringene samsvarer med virkeligheten
(validiteten), er det likevel mulig å regne ut samsvaret mellom klassifiseringen til to kodere
som jobber med samme materiale. Dette blir da et mål på den delen av reliabiliteten som kan
kalles intersubjektivitet. Som nevnt tidligere kan reliabilitet defineres som til hvilken grad en
undersøkelsesmetode kan oppnå de samme resultatene ved gjentatte forsøk. Dersom man
bruker menneskelige kodere i en innholdsanalyse tester man interkoderreliabilitet, eller
graden av enighet eller korrespondanse mellom to eller flere kodere. Det fins to viktige
grunner til at man vil oppnå et akseptabelt nivå for interkoderreliabilitet: 1. Det vil gi
kodeskjema en grunnleggende validering. Det må etableres med sikkerhet at mer enn et
individ kan bruke kodeskjemaet som måleinstrument og samtidig oppnå tilnærmet like
resultater. Samtidig illustrerer man at målingene ikke er et idiosynkratisk resultat av en koders
subjektive mening. Dette betyr at selv om et individ står for all koding trengs det en
tilleggskoder for å teste interkoderreliabilitet. 2. Koderne må være kalibrert opp mot
hverandre. Tidligere har det vært praktisert å se på gjennomsnittet av
reliabilitetskorrelasjonene på tvers av variablene. På den måten kan mer subjektive variabler
med liten grad av samsvar skjules i variabler som er lettere å avgjøre som for eksempel alder
eller kjønn. Derfor må reliabilitetskoeffisienten regnes ut separat for hver og en målt variabel.
Hva som utgjør et akseptabelt nivå av interkoderreliabilitet for hver variabel er fortsatt under
diskusjon (Neuendorf, 2002), men det finnes noen tommelfingerregler. Dersom
korrelasjonskoeffisienten er under .80 er det stor uenighet om reliabiliteten. En
korrelasjonskoeffisient på over .80 er akseptabel i de fleste situasjoner, mens en
korrelasjonskoeffisient på over .90 vil være akseptabelt overalt. Her vil det riktignok variere
ettersom hvilken korrelasjon man bruker. Dersom man bruker Cohens kappa vil for eksempel
en korrelasjonskoeffisient på mer enn 0.75 være akseptabel (Banerjee et al., 1999).
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Variablene i denne analysen varierer, slik at noen er kategoriske, mens andre er forholdstall.
Derfor har jeg brukt ulike koeffisienter for å rapportere interkoderreliabilitet. For variablene
følelse og praktisk verdi forventes en viss subjektiv ulikhet, og ved hjelp av samvariasjon kan
man se om målingene til to kodere går opp og ned sammen, om ikke helt presist. Statistisk vil
resultatet variere fra .00 (ingen enighet) til 1.00 (perfekt enighet).
For de kategoriske variablene (type innlegg, betalt/organisk, følelse, praktisk verdi)
gjennomførte jeg en Cohen’s kappa analyse i SPSS. Denne analysen viser hvor stor grad av
enighet det er mellom de to koderne. Tabellen under viser hvor stor grad av enighet det var
mellom meg selv og den andre koderen for hver av de kategoriske variablene. Som man kan
se ut ifra tabellen var det 100% enighet mellom meg selv og den uavhengige koderen på de
kategoriske variablene «type innlegg» og «betalt/organisk». Som forventet hadde de
resterende variablene ikke perfekt grad av enighet. For variabelen «følelse» er det en moderat
grad av enighet på ,553. Siden intersubjektiviteten er moderat kan man vurdere å utelate data
om følelse, men siden denne variabelen har et høyt subjektivt preg velger jeg å godkjenne en
moderat enighet. Variabelen «praktisk verdi» viser en sterk grad av enighet med .716 og vil
derfor også regnes som valid.
Tabell 1: Intersubjektivitet for kategoriske variabler

Type innlegg
Grad av enighet
Antall enheter
Signifikans

Betalt/organisk

Følelse

Praktisk verdi

1,000

1,000

,553

,716

83

83

83

83

,000

,000

,000

,000

For de kontinuerlige variablene (rekkevidde, likerklikk, kommentarer, delinger og negative
tilbakemeldinger) regnet jeg ut enigheten i prosent manuelt. Positive og negative ord er utelatt
i denne testen fordi underveis i kodingen ble det tydelig at denne variabelen ga lite
informasjon som ville være nyttig i kvantitative analyser. Den tas derimot opp igjen i de
kvalitative analysene. For de resterende kontinuerlige variablene forventes 100% enighet,
siden variablene har verdi som måles i antall og dette antallet er konstant. Dersom samsvaret
ikke er 100% forventes det at uenigheten er på grunn av trykkfeil eller andre menneskelige
feil, og at den ikke er av subjektive årsaker.
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Tabell 2: Intersubjektivitet for kontinuerlige variabler

Rekkevidde

Likerklikk

Kommentarer Delinger

Negative
tilbakemeldinger

Grad av

100%

100%

100%

100%

100%

83

83

83

83

83

enighet
Antall
enheter

3.9 Metodiske refleksjoner
I dette avsluttende avsnittet vil jeg kort vurdere metoden som ble brukt, diskutere styrker og
eventuelle svakheter ved forskningsdesignet og hvilke andre endringer som kan optimalisere
metoden.
En kvantitativ innholdsanalyse ble benyttet som hovedmetode i denne studien og ble
begrunnet med at siden forskningsspørsmålet etterspør måling av effekt ville kvantifiserte
resultater være et bedre alternativ enn slutninger kun basert på subjektive tolkninger. Den
kvantitative innholdsanalysen gjorde det mulig å analysere store mengder data på relativt kort
tid og resulterte i signifikante funn.
En styrke ved designet var tilgangen til data i tillegg til selve mengden med data. Begge deler
gjorde at studien ble mer valid og ga muligheten til å gjennomføre en grundig
innholdsanalyse. En mulig svakhet ved forskningsdesignet er antallet variabler. Man kunne
med fordel hatt enda flere og andre variabler for å undersøke forskningsspørsmålet. Antallet
variabler ble bestemt med tanke på rammevilkår som f. eks arbeidskapasitet og utvalget av
variabler med fokus på algoritmiske og retoriske faktorer. Det er vanskelig å si hvilken
kombinasjon av variabler ville belyst forskningsspørsmålet best, men jeg anser min kodebok
som tilstrekkelig.
De kvalitative analysene bidro til å kaste lys over hvordan et innlegg kan spre seg og hvilke
retoriske virkemidler som kan være med å påvirke spredning, enten i positiv eller negativ
forstand. På grunn av kapasitet ble det kun mulig å gjennomføre retorisk analyse av 4
Facebook-innlegg, men det hadde vært gunstig med flere analyser av denne typen da den gav
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verdifull innsikt. Oppfølging av enkeltinnlegg er en tidskrevende prosess og det ble derfor
ikke mulig å utføre mer enn et av disse på grunn av tid og arbeidskapasitet. Ved en eventuell
gjentakelse ville det kanskje vært positivt å ha fler av også denne typen analyser. Positivt med
de kvalitive analysene at jeg fikk muligheten til å utføre 3 forskjellige typer som alle ga mye
innsikt på hver sin måte. De bidro til å skape et mer helhetlig bilde av Posten kommunikasjon,
strategier og mønster, i tillegg til at de var givende å gjennomføre.
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4 Resultat
I dette kapittelet vil jeg gjennomgå de ulike tilnærmingene jeg har brukt til Postens Facebookinnlegg. Hoveddelen av analysen undersøker eventuelle sammenhenger mellom rekkevidden
og hva som blir kommunisert i form av tekst og bilder. Kodeboken fra metodekapittelet består
av ulike elementer fra retorikken og algoritmen.
I dette avsnittet vil målingene fra de respektive variablene fra innholdsanalysen, samt
resultater fra korrelasjons- og kategoriske analyser, bli presentert. For en nærmere
gjennomgang av de ulike variablene, se kapittel 2. Resultatene og de påfølgende
implikasjonene vil bli diskutert videre i neste kapittel.
Tabell 3 Gjennomsnitt, median og rekkevidde for utvalgte variabler

Totalt antall enheter

435

Gjennomsnittlig spredning

37341

Rekkevidde for spredning

17 - 843785

Gjennomsnittlig likerklikk

138

Gjennomsnittlig kommentarer

33

Gjennomsnittlig delinger

29

Median delinger

1

Andel organisk/betalt

293/142

Tabell 3 viser en enkel oversikt over innholdsanalysen. Av denne kan man se at
gjennomsnittlig spredning for de 435 innleggene var 37 341. Tallet tilsvarer unike brukere
som innlegget ble vist for. Det vil si at tallet for antall visninger totalt kan være noe høyere,
men i denne anledningen er det kun hvor mange unike brukere man når ut til som er
interessant. Rekkevidden viser at det likevel er store forskjeller på hvor stor spredning de
ulike innleggene oppnår. Fra innlegget med størst spredning til det med minst spredning,
skiller over 800 000 visninger fra unike brukere. Tabellen viser også at et innlegg oppnår et
gjennomsnitt på 138 likerklikk, 33 kommentarer og 29 delinger. Det er verdt å merke seg at
det her kun er snakk om et gjennomsnittlig antall, og at noen innlegg med svært stor
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spredning, for eksempel på over 800 000 visninger, genererer engasjement som trekker opp
gjennomsnittet. Medianen for antall delinger viser et helt annet tall, 1. Med to så ulike
resultater fra måling av sentralitet, kan det tyde på at det fins et par ekstremverdier som kan
påvirke analysene. Disse må derfor vurderes å fjerne for å få statistiske signifikante resultater
for korrelasjon. Til slutt i tabellen vises andelen innlegg som er organisk eller betalt. Av 435
har 293 innlegg en helt organisk spredning, mens 142 har blitt fremmet eller sponset på et vis.
Det vil si at på de to siste årene har Posten fremmet ca. 32% av innleggene sine.
Tabell 4 Statistikk for topp 5 innlegg med størst rekkevidde
Topp 5

Enhet

Rekkevidde

Likerklikk

Kommentarer

Delinger

plassering
1

208

843 785

3778

162

66

Type

Positive

Negative

Betalt /

innlegg

ord

ord

organisk

Video

1

0

Betalt

Følelse

Beundring/

Praktisk

Negative

verdi

tilbakemeldinger

5

43

aktelse
2

98

720 128

2013

2016

80

Link

3

0

Betalt

Glede

5

90

3

85

460 135

762

62

12

Video

4

1

Betalt

Beundring/

3

26

2

26

5

80

aktelse
4

236

438 884

334

29

0

Video

4

0

Betalt

Beundring/
aktelse

5

202

435 764

5075

600

184

Link

4

1

Betalt

Beundring/
aktelse

Tabell 4 viser en oversikt over topp 5 innlegg med størst rekkevidde. Felles for disse 5
innleggene er at de genererer mange likerklikk og kommentarer, de har betalt rekkevidde, det
er klar bruk av flere positive enn negative ord og alle innleggene vekker aktiverende følelser,
enten beundring/aktelse eller glede. Kan man da anta at dette er felles faktorer for alle innlegg
med stor spredning? Alle topp 5 innlegg har nådd over 435 000 unike Facebook-brukere, og
kan egentlig karakteriseres som ekstremverdier i forhold til størsteparten av de resterende
innleggene. Det er varierende grad av delinger på de ulike innleggene, 184 på det meste og 0
på det minste. I sammenheng med dette er det verdt å merke seg at praktisk verdi på de
samme innleggene er forholdsvis 5 og 2, en klar forskjell. I tabellen kan man se at antall
negative tilbakemeldinger er moderat, med en spredning på 26-90. Man kan anta at negative
tilbakemeldinger kan øke i takt med rekkevidde, da sponsede innlegg vil nå ut til brukere som
i utgangspunktet ikke vil se den type innlegg, eller innlegg fra en bestemt avsender. I tabellen
kan man også se at topp 5 innlegg består av enten video eller link.
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Tabell 5 Statistikkk for bunn 5 innlegg med minst rekkevidde
Bunn 5

Enhet

Rekkevidde

Likerklikk

Kommentarer

Delinger

plassering

Type

Positive

Negative

Betalt /

innlegg

ord

ord

organisk

Følelse

Praktisk

Negative

verdi

tilbakemeldinger

430

41

1316

2

0

0

Link

2

0

Organisk

Glede

2

0

431

370

778

59

29

0

Annet

0

0

Organisk

Glede

1

8

432

126

99

20

19

0

Bilde

0

0

Organisk

Glede

1

0

434

427

98

12

4

0

Status

0

0

Organisk

Glede

1

0

435

423

17

14

17

1

Annet

0

0

Organisk

Glede

1

0

I tabell 5 vises en oversikt over bunn 5 innlegg: de innleggene med minst spredning. Felles for
disse innleggene er at alle har oppnådd en spredning på under 1500, det er svært få delinger (0
på alle bortsett fra et innlegg), alle har helt organisk spredning, alle vekker følelsen glede og
praktisk verdi er svært lav (1 på alle bortsett fra et innlegg). I tillegg har ingen av innleggene
klart å skape særlig engasjement i form av reaksjoner eller kommentarer. Handlinger som
reaksjoner, kommentarer og delinger er velkjente faktorer i algoritmen som vektes positivt
(Patel, 2016, Moritz, 2016, Hines, 2016 og Walters, 2016) og tabellen ovenfor støtter denne
teorien. I motsetning til de mest spredde innleggene har ikke bunn 5 særlig med hverken
positive eller negative ord. Positive eller negative er også velkjente faktorer i algoritmen som
kan påvirke spredning, og det faktum at bunn 5 har svært få av begge støtter opp under hva
Patel (2016), Mortiz (2016), Hines (2016) og Walters (2016) hevder. Jeg vil også kommentere
at det ikke fins innlegg merket som video blant bunn 5. Videoer som ikke har blitt vist i
Facebooks nyhetsoppdatering tidligere, blir gjerne vektet som positivt i algoritmen (Hermann,
2017), og jeg syns det er verdt å merke seg at 3 av innleggene i topp 5 er merket som video.

4.1 Normalitet
Det ble gjennomført en test for normalitet på den samlede dataen i studien. Den viste at dataen
i den avhengige kontinuerlige variabelen (rekkevidde) ikke er normalfordelt. I et utvalg som
er normalfordelt vil dataen vise en kurve som ligner på en klokke, med et høydepunkt på
midten. Utvalget i denne studien har midtpunktet plassert mot den ene kanten og vil derfor
kategoriseres som skjev. Dette må tas hensyn til i de ulike analysene som gjennomføres. Noen
tester er generelt mer robuste mot data som ikke er normalfordelt, som for eksempel ANOVA,
regresjon og korrelasjon. Dette er fordi disse analysene fokuserer på gjennomsnitt. Siden
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dataen ikke besto normalitetstesten er det viktig å kunne fastslå hvorfor den ikke er
normalfordelt. Årsakene til at dataen ikke er normalfordelt at 1. Variabelen inneholder
ekstremverdier, 2. Det er et stort utvalg (n = 435) og 3. Den underliggende distribusjonen er
ikke-normal. På grunn av dette må analysene som skal brukes være robuste mot ikke
normalfordelte data, og derfor bruker jeg ANOVA, Kji-kvadrat test og Spearmans r i tillegg
til Pearsons r (Pallant, 2007, s. 62).

4.2 Korrelasjon
Jeg vil vise hvordan eller i hvilken grad det eksisterer en korrelasjon mellom de ulike
variablene og spredning. Som nevnt tidligere fins de mange måter å regne korrelasjon på, og
en av de vanligste er Pearsons r. Pearsons r krever en kontinuerlig avhengig variabel (for
eksempel kan rekkevidde være en slik variabel), og en eller flere andre kontinuerlige
uavhengige variabler. Man kan også bruke Pearsons r dersom man har en sammenhengende
variabel (rekkevidde) og en dikotom variabel (betalt/organisk).

Spearmans rho vs. Pearson r
Selv om korrelasjonsanalyser generelt er robuste mot data som ikke er normaldistribuert, er
det variasjoner innad i de ulike korrelasjonskoeffisientene. Pearsons r forteller noe om det
lineære forholdet mellom to kontinuerlige variabler. Den antar ikke normalitet (og kan derfor
være robust mot skjev data), men den antar begrenset avvik og begrenset samvariasjon. Når
variablene er normalfordelt, vil Pearsons r kunne gi en komplett beskrivelse av forholdet
mellom de to variablene. Spearmans rho, også kalt Spearmans Rank-Order, rangerer data og
gir et mål på monoton sammenheng mellom to kontinuerlige variabler. På grunn av
rangeringen av data tar den hensyn til ekstremverdier (i motsetning til Pearons r) og blir
derfor mer robust mot data som ikke er normaldistribuert. Uavhengig av hvilken korrelasjons
man benytter seg av, vil:“The distribution of either correlation coefficient will depend on the
underlying distribution, although both are asymptotically normal because of the central limit
theorem” (Hyndman, 2010, 19.10). I denne studien blir derfor begge korrelasjonskoeffisienter
tatt i bruk og forskjellene, eller mangel på forskjeller, vil kunne gi ytterligere informasjon.
I de neste avsnittene vil jeg legge frem resultatene av analysene med Pearsons r og Spearmans
rho for hver av de kontinuerlige variablene etter tur.
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Likerklikk

Tabell 6 under vises korrelasjonen mellom total rekkevidde og totalt antall kommentarer for
begge korrelasjonskoeffisienter. Her kan man se at det er en positiv korrelasjon på ,691 for
Pearsons r. Dersom man bruker Cohens forslag til tolkning av resultat vil ,691 tilsvare en
sterk positiv korrelasjon (Pallant, 2007, s. 208). Tabellen viser også at korrelasjonen er
statistisk signifikant med 0.01. Determinantkoeffisienten, som sier noe om hvor mye varians
de to variablene deler, er 47%. Dette indikerer at de to variablene deler 47% varians. Tabell 6
viser også resultat for korrelasjonen mellom total rekkevidde og antall likerklikk ved bruk av
Spearmans rho. Analysen viste en sterk positiv korrelasjon på ,766 som er statistisk
signifikant. Begge korrelasjonskoeffisientene viser en sterk positiv korrelasjon mellom
rekkevidde og likerklikk. Avstanden mellom koeffisientene er kun ,075 og de kan derfor antas
å være relativt like. At både Pearsons r og Spearmans rho gir en sterk positiv korrelasjon på
rundt r = ,7 hvor begge er statistisk signifikant gir et ytterligere grunnlag for å anta at det er en
sterk sammenheng mellom rekkevidde og likerklikk.
Tabell 6 Korrealsjon mellom rekkevidde og likerklikk

Totalt antall likerklikk

Total rekkevidde

Pearson correlation

,691

Spearman’s rho

,766

Sig. (2-tailed)

,000

N

435

Kommentarer

Forholdet mellom total rekkevidde og totalt antall kommentarer ble også undersøkt ved hjelp
av Pearsons korrelasjonskoeffisient. Innledende analyser ble gjennomført for å sikre at det
ikke forelå brudd på antakelsen om normalitet og linearitet. Resultatet vises i tabell 7. Det var
en moderat positiv korrelasjon mellom de to variablene for Pearsons r, r = ,444, n = 435, p <
,0005. Tabell 5 viser også Spearmans rho mellom rekkevidde og antall kommentarer. I likhet

med Pearson r viser den en moderat positiv sammenheng mellom de to variablene, r = ,489.
Spearmans r viser dog en sterkere sammenheng enn Pearsons r, selv om skillet kun er ,045.
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Likhetene i korrelasjonskoeffisientene gir større grunnlag for å anta at det er en moderat
sammenheng mellom rekkevidde og kommentarer.
Tabell 7 Korrelasjon mellom rekkevidde og kommentarer

Totalt antall kommentarer

Total rekkevidde

Pearson correlation

,444

Spearman’s rho

,489

Sig. (2-tailed)

,000

N

435

Delinger

Den neste tabellen viser korrelasjonen mellom rekkevidde og totalt antall delinger. Her kan
man se at det er en positiv korrelasjon for Pearsons r på .243. Dersom vi fortsatt følger
Cohens forslag til tolkning av resultat vil en korrelasjon på .243 være en svak korrelasjon. Vi
kan tolke det slik at selv om antall delinger øker samtidig som rekkevidden øker, er dette i
liten grad. Determinantkoeffisienten til de to variablene viser en varians på nesten 6%. Det
betyr at rekkevidde og antall delinger kun har 6% felles varians. Tabell 8 viser også
korrelasjonen mellom rekkevidde og antall delinger ved Spearmans rho. I motsetning til
Pearson r, som viste en moderat positiv korrelasjon på ,243, viser Spearmans rho en sterk
positiv korrelasjon, r = ,596. De to korrelasjonskoeffisientene viser et skille på ,353, som kan
regnes som en signifikant forskjell. En mulig årsak til den store ulikheten kan være på grunn
av ekstremverdiene som fins i den uavhengige variabelen (antall delinger). Som nevnt
tidligere i kapittelet tar Spearmans rho hensyn til slike verdier, i motsetning til Pearsons r.
Siden Spearmans rho tar hensyn til ekstremverdier, vil jeg legge mer vekt på denne verdien.
En korrelasjon på ,596 viser at det er sterk sammenheng mellom delinger og rekkevidde, og
det kan indikere at mange delinger fører til større rekkevidde.
Tabell 8 Korrelasjon mellom rekkevidde og delinger

Totalt antall delinger

Total rekkevidde

Pearson correlation

,243

Spearman’s rho

,596
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Sig. (2-tailed)

,000

N

435

Negative tilbakemeldinger

Tabell 9 viser korrelasjonen mellom rekkevidde og antall negative tilbakemeldinger. Denne
tabellen, i likhet med tabell 6 om korrelasjon mellom rekkevidde og likerklikk, viser høye tall
for korrelasjon. For rekkevidde og negative tilbakemeldinger er korrelasjon for Pearson’s r på
.734, noe som kan anses som sterk korrelasjon. Tabell 9 viser også Spearmans rho mellom
rekkevidde og negative tilbakemeldinger, r = ,656. Dette tilsvarer en sterk positiv korrelasjon,
men den er dog ikke like sterk som Pearsons r. I de tre foregående sammenligningene av
Spearmans rho og Pearsons r, har Spearmans rho vist den sterkeste korrelasjonen, men i dette
tilfellet er det motsatt. Begge korrelasjonskoeffisienter viser likevel en sterk korrelasjon og
dette betyr at dersom det er mange negative tilbakemeldinger vil innlegget også ha oppnådd
stor rekkevidde. I tidligere analyser har rekkevidde vært den avhengige variabelen, men i
dette tilfellet kan rekkevidde være den uavhengige variabelen og negative tilbakemeldinger
være den avhengige. Da vil korrelasjonsanalysene tyde på at dersom innlegget har stor
rekkevidde, vil det også ha flere negative tilbakemeldinger, i kontrast til et innlegg med liten
spredning og få negative tilbakemeldinger.
Tabell 9 Korrelasjon mellom rekkevidde og negative tilbakemeldinger

Negative tilbakemeldinger

Total rekkevidde

Pearson correlation

,734

Spearman’s rho

,656

Sig. (2-tailed)

,000

N

435

Point-biseral korrelasjon

For å se på sammenhengen mellom en dikotom variabel (for eksempel variabelen
betalt/organisk) og en kontinuerlig variabel (for eksempel rekkevidde) kan man benytte en
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point-biseral korrelasjon. Denne analysen kan beskrives som et spesielt tilfelle av Pearson’s
product-moment correlation, og utføres på samme måte. For at resultatet skal være valid i
denne analysen må dataen være normaldistribuert. Som nevnt tidligere er ikke dataen i
variabelen rekkevidde normaldistribuert, og derfor gjennomførte jeg en transformering av
data i SPSS slik at dataen ble normalisert. I SPSS brukes en teknikk hvor man bruker
logaritmen for dataen, og på den måten får mer normaldistribuert data (Laerd Statistics,
2013a). Point-biseral korrelasjonsanalyse ble gjennomført for å stadfeste forholdet mellom
rekkevidde og organisk/sponset innlegg. Resultatet fra analysen kan ses i tabell 10. Det var en
positiv korrelasjon mellom rekkevidde og organisk/sponset innlegg som var statistisk
signifikant (r pb = .651, n = 435). Dette betyr at det er en sterk sammenheng mellom hvor stor
spredning et innlegg oppnår og hvorvidt innlegget er sponset eller ei. Med bakgrunn i topp og
bunn 5 tabellene vist tidligere i kapittelet kan man anta at betalte innlegg oppnår større
spredning enn helt organiske innlegg. Det stemmer også med prinsippet om hvordan betaling
for spredning av innlegg skal foregå på bakgrunn av Facebooks egne regler. Dersom en Side
betaler for å fremme et innlegg skal dette innlegget vises for en større fraksjon enn det man
når ved organisk spredning (Facebook Business, 2017a).
Tabell 10 Korrelasjon mellom rekkevidde og betalt/organisk

4.3 Analyser med kategorisk data
I forrige avsnitt ble resultatet av ulike korrelasjonsanalyser lagt frem. Som nevnt tidligere, må
variablene være kontinuerlige for å kunne regne ut korrelasjon. I denne studien er det også
variabler på et kategorisk nivå. For å se på sammenhengen disse har til spredning ble det
gjennomført ANOVA analyser og kji-kvadrat test med påfølgende Cramer’s V test i SPSS.
Hva disse analysene innebærer vil bli nærmere forklart i de neste avsnittene. Neste del vil
forklare ANOVA og legge frem resultatene fra ANOVA analysene til de ulike kategoriske
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variablene: type innlegg, følelse og praktisk verdi. Implikasjonene av disse funnene vil bli
diskutert videre senere i kapittelet.
ANOVA

Her benyttes en «enveis mellom-gruppe ANOVA» hvor man har en uavhengig variabel med
en eller flere verdier og en avhengig kontinuerlig variabel (rekkevidde). ANOVA testen vil
fortelle om det er noen signifikante forskjeller mellom gjennomsnittene på den avhengige
variablene på tvers av gruppene/verdiene. På den måten kan man se om det fins noen
signifikante forskjeller mellom de ulike gruppene (Pallant, 2007, s. 243).
Praktisk verdi

For variabelen praktisk verdi viste ANOVA at en verdi skilte seg signifikant fra de andre. En
enveis mellom-gruppe analyse for varians ble gjennomført for å utforske hvilken innvirkning
praktisk verdi har på rekkevidde. Enhetene ble delt inn i 5 grupper på bakgrunn av oppfattelse
av praktisk verdi (verdi 1: ikke tilstede; verdi 2: så vidt tilstede; verdi 3: delvis tilstede; verdi
4: mer tilstede; verdi 5: tydelig tilstede). Det var en statistisk signifikant forskjell på p < .05
for de fem gradene av praktisk verdi. De resterende verdiene har gjennomsnitt som varierer i
liten grad.
Tabell 11 ANOVA-verdier for tilstedeværelsen av praktisk verdi

Tabell 11 viser et utsnitt fra krysstabellen i SPSS. Her vises sammenligningen av verdi 5
(praktisk verdi tydelig tilstede) mot de fire andre verdiene. Det som er verdt å merke seg i
tabellen er stjernene. I SPSS vil en ANOVA analyse automatisk merke de verdiene som
skiller seg signifikant fra hverandre med en stjerne (Pallant, 2007). I tabellen nedenfor kan
man se at verdi 5 (praktisk verdi tydelig tilstede) skiller seg signifikant fra de andre verdiene.
Dette betyr at et innlegg hvor praktisk verdi er tydelig tilstede har ulik spredning enn innlegg
hvor praktisk verdi ikke er tydelig tilstede.
Følelse

For variabelen følelse viste ANOVA analysen at ingen av verdiene skilte seg merkbart ut fra
de andre. Enhetene er delt inn i 5 grupper på bakgrunn av subjektiv oppfattelse av emosjoner
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inspirert av Berger og Milkmans (2012) analyse (verdi 1: sinne; verdi 2: angst; verdi 3:
tristhet; verdi 4: glede; verdi 5: beundring/aktelse). På tross av signifikante statistiske
målinger, er den faktiske forskjellen på gjennomsnittene mellom de fem følelsene minimal.
Type innlegg

For variabelen type innlegg viste ANOVA analysen at det er signifikante forskjeller mellom
tre av verdiene. Av disse tre skiller en seg merkbart fra de to andre. Enhetene er delt inn i 6
grupper basert på hvilken kategori de hører til (verdi 1: bilde; verdi 2: video, verdi 3: status;
verdi 4: deling; verdi 5: link; verdi 6: annet). Det var en statistisk signifikant forskjell på p <
.05 for de seks typene Facebook-innlegg. Sammenligningen viste at gjennomsnittet for
videoskiller seg signifikant fra gjennomsnitt for bilde og link
Tabell 12 ANOVA-verdier for type innlegg

Tabell 12 viser et utsnitt fra krysstabellen i SPSS. Som beskrevet i forrige avsnitt viser
stjernene en signifikant forskjell mellom video, bilde og link. Dette betyr at videoinnlegg
skiller seg fra bilder og linker postet på Facebook, og at rekkevidden er ulik for
gjennomsnittet til disse tre kategoriene. Som nevnt tidligere kan video være et positivt bidrag
til spredning, og på bakgrunn av resultatet fra ANOVA analysen kan man anta at innlegg som
inneholder video får generelt større spredning enn innlegg som inneholder link eller bilde.
Dersom man ser tilbake på topp og bunn 5 innlegg, vil man legge merke til at fire av de ulike
kategoriene for innlegg er representert der (bilde, status, link og annet), men man finner ikke
videoinnlegg her. Derimot, er 3/5 innlegg blant topp 5 kategorisert som videoinnlegg. Det er
viktig å påpeke at de resterende 2 innleggene blant topp 5 er kategorisert som link, men 222
av innleggene er kategorisert som link versus 83 innlegg kategorisert som video. Av 435
innlegg er det et klart overtall av linker og derfor er det ikke unaturlig at to av disse havner
blant topp 5.
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Kji-kvadrat test og Cramer’s V

For å finne ut om det er signifikante forhold mellom to variabler på et kategorisk nivå kan
man også bruke en kji-kvadrat test med påfølgende test av Cramer’s V. Kji-kvadrat er en av
de mest brukte metodene for å etablere om det er forhold mellom kategoriske data. Kjikvadrat testen gir midler for å kunne avgjøre om et sett med observerte frekvenser avviker
signifikant fra et sett med forventede frekvenser. På den måten kan man bruke kji-kvadrat test
for å avgjøre om det fins en sammenheng mellom oppfattet praktisk verdi og hva slags type
Facebook-innlegg det er. For å bruke kji-kvadrat testen må man ha kategorisk data i form av
antall (counts), altså hvor mange av enhetene som tilhører en gitt verdi. Cramer’s V måler
styrken på forholdet (0 til +1) mellom to variabler på nominalnivå på bakgrunn av statistikken
fra kji-kvadart testen (Laerd Statistics, 2013b).
Organisk/betalt spredning og type innlegg

Kji-kvadrat test med påfølgende test av Cramer’s V ble gjennomført i SPSS og tabell 13 viser
resultatene i en krysstabell. Testen viser en signifikant forskjell på verdien «bilde» i frekvens
på betalt og helt organisk.
Tabell 13 Kji-square resultat for betalt/organsik spredning og type innlegg

Type innlegg

Helt organisk

Betalt

Totalt

Bilde

Video

Status

Deling

Link

Annet

Antall

89

40

6

15

140

5

%

87,3 %

48,2 %

100 %

88,2 %

63,1 %

100 %

Antall

13

43

0

2

82

0

%

12,7 %

51,8 %

0%

11,8 %

36,9 %

0%

Antall

102

83

6

17

222

5

I innlegg kategorisert som «bilde» eller «link». Kji-kvadrat analysen viser at av 83 innlegg
kategorisert som «video» er frekvensen mellom helt organisk og betalt spredning nesten er
identisk. Cramer’s V testen på nederste rad i tabell 14 viser at det er moderat positiv
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assosiasjon mellom de to variablene. Cramer’s V = ,315 som tilsvarer en moderat
sammenheng basert på Cohen (Pallant, 2007, s. 62).
Tabell 14: Cramer's V test for type innlegg og betalt/organisk
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5 Kvantitative analyser
I dette avsnittet vil jeg diskutere implikasjonene av resultatene fra det forrige kapittelet i lys
av tidligere forskning om algoritmer og teori om retorikk. Som nevnt tidligere vil
analysekapittelet bli lagt opp i flere deler: en resultatdel med en påfølgende diskusjon av funn
og en alternativ analysedel hvor jeg har utført to minieksperimenter. Siden disse
eksperimentene er kvalitative blir disse strukturert på en annen måte enn den kvantitative
innholdsanalysen. I dette avsnittet vil jeg først se på de ulike implikasjonene fra funnene i
korrelasjonsanalysene.

5.1 Korrelasjon
Her vil jeg diskutere implikasjonene av resultatene fra de 5 korrelasjonsanalysene som ble
gjennomført. I alle analysene var rekkevidde den avhengige variabelen, og målet med
korrelasjonsanalysene var å se om det lå til grunn en sammenheng mellom rekkevidde og de
gitte variablene. Rekkevidde ble korrelert mot likerklikk, kommentarer, delinger, negative
tilbakemeldinger og betalt/organisk spredning. Alle analysene gjennomført var standard
korrelasjonsanalyse, med unntak av betalt/organisk spredning som krevde en point-biseral
analyse fordi den uavhengige variabelen da ble dikotom. Korrelasjonsanalysene hadde mest
fokus på de algoritmiske variablene, og derfor vil diskusjonen rundt disse funnene knyttes opp
mot tidligere forskning og funn om algoritmer.
Rekkevidde og likerklikk

Den første korrelasjonsanalysen, som undersøkte sammenhengen mellom rekkevidde og
likerklikk, viste en korrelasjon på r = ,691, som tilsvarer en sterk positiv korrelasjon jamfør
Cohen (1988). Som nevnt tidligere, bør et innlegg være så underholdende, morsomt og
interessant som mulig for å stimulere leserens hedoniske motivasjon. Studier tyder på at blant
annet hedonisk motivasjon påvirker brukerens holdning positivt mot å bruke like-knappen,
som igjen påvirker atferdsintensjonen og den faktiske intensjonen (Chin et al., 2015).
Et interessant funn i denne oppgaven er at ved en detaljert oppfølging i hvem som likte, og
delte, et innlegg hvor Posten som bedrift sto i fokus, kom det fram at over halvparten av de
engasjerte brukerne hadde tilknytning til Posten. Dette er ikke redegjort for enda, men jeg
tilbake til i det i de kvalitative analysene. Men det er et eksempel på hva Chin et al. (2015)
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fant, om at identiteten til den som poster kan ha påvirkning på holdning til å trykke på likerknappen.
Et mønster som viser seg i analysene er at desto mer fremmet innlegget er, desto flere
likerklikk får innlegget. Dette er fordi at ved hjelp av Facebook sitt eget system for å fremme
innlegg mot betaling får en større fraksjon brukere se innlegget (Facebook Business, 2017b).
Bucher (2012) som gjennomførte en kritisk analyse av den daværende algoritmen, EdgeRank,
fant at det kun var en liten prosentandel av alle poster som dukker opp i nyhetsoppdateringen.
Konsekvensene og den påfølgende faren om usynlighet for bedrifter på Facebook avhengig av
algoritmen gjør det mer aktuelt å ta algoritmens funksjoner med i betraktningen. Siden den
nåværende algoritmen er maskinlært og derfor ikke kan kartlegges på samme måte som
EdgeRank, hindrer det forskning på gitt algoritme. Dersom man likevel går ut ifra at
algoritmene ikke er totalt forskjellige, og siden funksjonen er den samme, kan man bruke
EdgeRank som midlertidig eksempel. Med midlertidig mener jeg til man vet mer om den
maskinlærte algoritmen. For selv om den er maskinlært, er alle databaserte algoritmer i bunn
og grunn en kode, og en kode basert på menneskelig korpus vil alltid inneha noen av dens
egenskaper. Bucher (2012) bruker Kincaid (2010) sin forklaring om at alle elementer som
dukker opp i nyhetsoppdateringen blir regnet som et ‘object’.
«Every interaction with the Object, for instance through a ‘Like’ or a Comment,
creates what Facebook calls an ‘Edge’. EdgeRank, the algorithmic editorial voice of
Facebook, determines what is shown on users’ Top News by drawing on different
factors relating to the Edges.” (Bucher, 2012, s. 4).
Som nevnt tidligere har denne tendensen til å ideologisere algoritmer fordi de har et
matematisk grunnlag fått navnet mathwashing av Fred Benenson. I teorikapittelet skrev jeg
om hvordan mange tillegger Facebook objektivitet i struktur av nyhetsoppdatering og hva
som klassifiseres som topphendelser, selv om Facebook selv har innrømt at mennesker er
delaktige i prosessen. Benenson mener at Facebooks algoritme for topphendelser heller ikke
kan klassifiseres som en algoritme, men at den er en datapåvirket redaksjonell funksjon (datainfluenced editorial feature), uten at han vil gå inn på den etymologiske historien (Woods,
2016).
Korrelasjonsanalysene i denne oppgaven viser at det er en sammenheng mellom likerklikk og
rekkevidde. Innlegg med mange likerklikk vektes positivt i algoritmen til Facebook (Patel,
2016) og funnene i korrelasjonsanalysen gjennomført her støtter dette. Sun et. al (2009) fant
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også at algoritmen ranker innleggene etter sosial- og innholdsbaserte egenskaper. Dersom en
post får et likerklikk av en bruker, er det stor sannsynlighet for at denne aktiviteten vises hos
kontaktene til brukeren som likte innlegget. Dermed blir innlegget spredd til flere brukere og
oppnår på den måten større rekkevidde. Som Bakshy et. al (2009, s. 2) sier «the photos we
‘Digg’ are often the ones we saw our friends consuming». Facebook prøver å vise brukeren
den mest optimale og skreddersydde nyhetsoppdateringen for akkurat dette individet. Et
spørsmål som dukker opp når man snakker om aktivitet som en bruker gjør, for eksempel å
trykke liker på et innlegg fra Posten, er om kontaktene som får dette opp i
nyhetsoppdateringen sin vil handle på samme måte?
Bakshy et.al (2009) fant at de brukerne med mange kontakter i et sosialt nettverk har mindre
sjanse for å bli påvirket av noen spesiell, fordi det vil være vanskelig å opprettholde alle
kontaktene og mange av forbindelsene derfor vil være overfladiske.
Rekkevidde og kommentarer

Korrelasjonsanalysen på variablene rekkevidde og kommentarer viste en moderat positiv
korrelasjon med r = ,444.
Selv om det ikke kommer fram i en korrelasjonsanalyse, har jeg som forsker i denne studien i
mange tilfeller måttet telle antall kommentarer på et innlegg manuelt for å forsikre meg om at
riktig antall sto oppført i Facebooks analyseverktøy. Det betyr at jeg har lest mange av
kommentarene til mange av innleggene, og vil si at det er verdt å merke seg at i de fleste
tilfeller handler ikke kommentarene om innholdet i Facebook-posten. Svært mange av
kommentarene er et resultat av at kunder bruker kommentarfunksjonen som et verktøy for å
komme i kontakt med Posten. Jeg mener dette er verdt å merke seg da kommentarer på et
innlegg ofte blir tolket som engasjement rettet mot innholdet i innlegget, og at dette ikke alltid
stemmer i Postens tilfelle.
En annen ting som er verdt å merke seg er hvilke innlegg som får mange kommentarer. Det er
ikke slik at hvert innlegg får ca. 33 kommentarer (ref. gjennomsnittet antall kommentarer på
hver innlegg). Eksempelvis er det ingen av bunn 5 innlegg som oppnår mer enn 30
kommentarer, og det ene innlegget som var i nærheten, med 29 kommentarer, var det eneste i
bunn 5 som hadde negative tilbakemeldinger i tillegg (8stk.). Til og med i topp 5 er det
innlegg som har nådd nesten 450 000 brukere, men som kun har 29 kommentarer. De fleste
innlegg oppnår ikke et stort antall kommentarer, mens noen populære innlegg trekker opp
gjennomsnittet. Disse innleggene bærer gjerne preg av å være en del av en kampanje eller et
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tilbud. Brekke (2015) fant som nevnt tidligere at bedrifter i hovedsak bruker 4 strategier for å
oppnå engasjement på sine Facebook-innlegg: 1. De legger til rette for samhandling, 2. De
søker etter deltakelse, 3. De forplikter seg til samtaler og 4. De bruker oppmerksom og
personlig kommunikasjon. For mange av innleggene med mange kommentarer kommer
strategi nr. 1 og 2 inn i bildet. De legger både til rette for og søker etter deltakelse ved å for
eksempel holde kampanjer hvor man må skrive noe i kommentarfeltet for å vinne. Det er
særlig en kampanje som går igjen i mange av innleggene: Norges fineste pakke. Her kan
Facebook-brukere nominere kjente og kjære som dermed kan vinne «Norges fineste pakke».
Innlegg relatert til denne kampanjen oppnår stor rekkevidde fordi den skaper mye
engasjement. Innlegget får også en ekstra boost når brukere tar i bruk tagge-funksjonen. På
den måten vil ikke bare den taggede brukeren se innlegget, men innlegget dukker gjerne opp i
nyhetsoppdateringen til kontakter av den taggede brukeren nettopp på grunn av taggefunksjonen: «xxxx har blitt nevnt i en kommentar». Disse innleggene dukker opp med jevne
mellomrom og er gjerne sponset, men det er ikke mange nok til å heve sammenhengen
mellom rekkevidde og kommentarer til en sterk korrelasjon.
Innlegg med mange kommentarer vektes som positivt i algoritmen (Patel, 2016) og har mange
av de samme egenskapene som et innlegg med mange likerklikk. Dersom en bruker
kommenterer et innlegg vil dette innlegget dukke opp hos en fraksjon nye brukere som har en
forbindelse til brukeren som skrev kommentaren. Likevel finner jeg i denne studien at
korrelasjonen mellom rekkevidde og likerklikk er merkbart sterkere enn korrelasjonen
mellom rekkevidde og kommentarer, selv om begge har en positiv sammenheng. En mulig
grunn til dette kan være fordi gjennomsnittet på antall kommentarer på innlegg er 33, i
motsetning til likerklikk, som er 138. Det er generelt færre som kommenterer enn som trykker
liker på et innlegg. Dette kan skyldes at selve handlingen å kommentere krever mer av
brukeren. Det er enklere og mer tidsbesparende å gi et likerkllikk enn å faktisk ta seg tiden til
å legge igjen en kommentar. Som nevnt tidligere innebærer slike handlinger kognitiv- og
sosialbaserte faktorer (Bakshy et. al, 2009). En kommentar er mer avslørende fordi den kan
fortelle noe om brukeren: språk, grammatikk, humør, emojibruk osv, i tillegg til at en
kommentar er mye mer synlig enn et likerklikk.
Rekkevidde og delinger

De gjennomførte analysene (Pearson r og Spearmans rho) viste en positiv korrelasjon mellom
rekkevidde og delinger på henholdsvis ,243 og ,596. Som nevnt i beskrivelsen av
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analyseresultatet kan ekstremverdier være en mulig årsak til den store forskjellen blant de to
korrelasjonskoeffisientene. Spearmans rho tar hensyn til slike verdier, i motsetning til
Pearsons r, derfor vil Spearmans rho være den mest hensiktsmessige koeffisienten å tolke
resultater etter i dette tilfellet. Denne tolkningen vil også støtte opp under tidligere forskning
på algoritmer i sosiale medier som sier at en handling (reaksjon, deling, kommentar osv.) kan
bli rangert etter hvor mye innsats som ligger bak (Widmann, u.å). Det vil for eksempel bety at
en deling eller en kommentar vektlegges mer enn en reaksjon, fordi det krever mer av
personen som utfører handlingen. Det er lettere å bare trykke på en reaksjon enn å faktisk
måtte finne på noe å skrive, deretter skrive det for så å poste. Investeringen i innlegget vil
være større og derfor vil også handlingen være verdt mer (for algoritmen). Tenker man på den
måten vil det være logisk å slutte at et innlegg ikke trenger like mange delinger relativt til
reaksjoner for å oppnå den samme spredningen. Hvor mye vil så en deling være verdt? Vil
alle delinger være like mye verdt eller kommer det an på aktiviteten, kontaktlista og
handlingsfrekvensen til personen som deler innlegget? Vises et delt innlegg til like mange
kontakter hos en Facebook-bruker med over 1000 kontakter versus en med «kun» 300
kontakter? For å finne ut av dette kreves komplett tilgang til informasjonen om det delte
innlegget. Dette er ofte ikke tilfelle og på grunn av personvernsinnstillinger er det ikke mulig
for den som publiserte innlegget orginalt å se hvem som har delt innlegget dersom den som
delte har personverninnstillinger som blokkerer dette. Som for eksempel at det kun er
Facebook-kontaktene til vedkommende som har mulighet til å se innlegget og at delingen ikke
er offentlig. Derfor vil man ikke kunne kartlegge dette uten å ha tilgang til flere Facebookprofiler. Selv om det ikke er mulig å fastslå en verdi på hvor mye en deling er verdt ved hjelp
av denne analysen, får man likevel en tydelig indikasjon på at delinger bidrar til å øke
rekkevidden.
Rekkevidde og negative tilbakemeldinger

Analysen viser at korrelasjonen mellom rekkevidde og negative tilbakemeldinger er ,734.
Dette tilsvarer en sterk positiv korrelasjon. Av alle de uavhengige variablene var det negative
tilbakemeldinger som oppnådde høyest korrelasjon med rekkevidde. På forhånd var det
forventet at det skulle være en sterk sammenheng mellom likerklikk og rekkevidde, samt
organisk eller betalt spredning og rekkevidde. Derfor var det en overraskelse at negative
tilbakemeldinger viste den høyeste korrelasjonen av alle variablene. Nedenfor vil jeg
diskutere en mulig årsak til dette.
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Et innlegg som blir sponset blir synlig for en større fraksjon av Sidens følgere i tillegg til
brukere som ikke følger siden. Når et slikt innlegg vises i nyhetsoppdateringen til brukere som
ikke følger Postens Facebook-side fra før, vil det ha mange av de samme funksjonene som et
reklameinnlegg. Som nevnt tidligere betaler Posten oftest for fremming av innlegg med
kampanjeinnhold eller nye produkter. Innlegg med innhold som de tjener på at flest mulig ser.
Når det dukker opp i nyhetsoppdatering til en «ikke-følger» vil det være merket med
«sponset» og, som oftest, inneholde en kampanje eller et tilbud rettet mot kunder og
potensielle kunder. Derfor kan et slikt betalt innlegg skape mange av de samme
assosiasjonene som en tradisjonell reklame, og derfor kan man bruke markedsføringsteori for
å undersøke fenomenet. Hvilke følelser gir innleggene med mye negative tilbakemeldinger?
Forskning på markedsføring gir bevis på at følelser blir fremkalt av annonser og reklame.
Edell & Bruke (1987) fant at individers evaluering av karakteristikkene til en reklame (om
den for eksempel er interessant, morsom, myk osv.) ikke fanget hele holdningen individet
hadde mot reklamen.Derfor gjennomførte de en analyse for å demonstrere betydningen av
følelser, og hvordan følelser skapt av reklame er begrepsfestet annerledes enn tanker om
reklamen. Etter studien fant de blant annet at 1. positive og negative følelser skjer samtidig og
2. begge er viktige faktorer for å forutsi effekten av reklamen.
En mulig effekt av annonsering kan være at Facebook-brukere som ikke ønsker å se innhold
fra Posten får de opp i sin nyhetsoppdatering og dermed reagerer med å gi en negativ
tilbakemelding i form av «skjul dette innlegget», «skjul alt fra denne avsenderen» eller
«rapporter som spam osv.». Når Posten annonserer innlegg er sannsynligheten større for at de
vil treffe brukere som ikke ønsker å se innholdet i innlegget eller innhold fra Posten, og
dermed øker også antall negative tilbakemeldinger.
I tråd med korrelasjonsanalysen kan man i tabell 4 se at topp 5 innlegg med størst spredning
har tydelig flere negative tilbakemeldinger enn bunn 5 med minst spredning. Et innlegg blant
topp 5 har i gjennomsnitt 53 negative tilbakemeldinger, mens et innlegg blant bunn 5 i
gjennomsnitt har mellom 1 og 2 negative tilbakemeldinger. I relasjon til avsnittet over er det
også et klart skille mellom hvilke følelser som er rapportert. Alle topp 5 går under kategorien
beundring/aktelse, mens alle i bunn 5 går under kategorien glede. Selv om begge disse er
positive og aktiverende følelser kan det være en signifikant forskjell med tanke på hvilken
effekt de har på brukeren. Et annet alternativ kan også være at variabelen følelse har for få
verdier (sinne, angst, tristhet, glede og beundring/aktelse), og dermed får man ikke rapportert
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riktig følelse, men er nødt til å velge et av alternativene og ender opp med den som passer best
forholdene tatt i betraktning.
Rekkevidde og betalt eller organisk innhold

For rekkevidde og betalt eller organisk innhold ble det gjennomført en point-biseral
korrelasjonsanalyse for å undersøke eventuelle sammenheng mellom de to variablene.
Variabelen betalt eller organisk er en dikotom variabel fordi det kun fins to verdier som
utelukker hverandre i variabelen. Innleggene ble kategorisert etter hvorvidt det var blitt brukt
penger på å øke rekkevidden. Som nevnt tidligere kan bedriften velge selv hvor stor sum som
skal brukes på å fremme innlegget. Hvordan rekkevidden øker i forhold til summen som
brukes er uvisst, men kan være et interessant tema å studere videre. I denne studien ble alle
innlegg som ble fremmet med noen sum helst sum vurdert som betalt. Kun innleggene med
helt organisk rekkevidde ble kategorisert som det. Point-biseral analysen viste en sterk
positivt korrelasjon (r pb = ,651 mellom rekkevidde og betalt/organisk innlegg. Dette
samsvarer også med tabellen som viser topp 5 og bunn 5 innlegg relatert til spredning.
Innleggene med størst spredning har blitt fremmet. Som nevnt i teorikapittelet er den eneste
lovlige måten å fremme et innlegg på gjennom Facebooks eget verktøy. Alternativene for
målretting av annonser er så spesifikke, at i tillegg til sted, demografi og interesser, kan man
målrette innlegg mot atferd. Dette gjøres ved å velge Facebook-brukere basert på tidligere
kjøpsatferd, enhetsbruk og annen bruk, noe som gjør fremming av innlegg til et verdifullt
virkemiddel (Facebook Business, 2017b). Problemstillingen søker svar på hvordan algoritmen
påvirker spredning, og hvorvidt et innlegg er fremmet eller ei vil ha betydning for hvor stor
rekkevidde som oppnås. Igjen vil summen som blir brukt på sponsing være avgjørende for
hvor mange brukere innlegget blir vist for, og i hvilken grad den dukker opp i
nyhetsoppdateringen på nytt. Som nevnt innledningsvis er antall visninger og total rekkevidde
to vidt forskjellige målinger, fordi et enkelt innlegg kan dukke opp flere ganger i
nyhetsoppdateringen til en bruker. For eksempel vil det vises som et sponset innlegg i første
omgang, deretter fordi en Facebook-kontakt likte innlegget og kanskje en tredje gang fordi en
annen Facebook-kontakt kommenterte på innlegget. Resultatet fra analysen støtter det
Facebook og andre aktører (Patel, 2016, Mortiz, 2016, Hines, 2016 og Walters 2016) hevder:
å betale for fremme et innlegg vil øke rekkevidden. Facebook kan dessverre ikke garantere
engasjement på innlegg, så selv om de kan garantere at bedriften vil nå ut til flere Facebookbrukere er ikke det nødvendigvis synonymt med større engasjement. I avsnittet med
kvalitative minianalyser senere i kapittelet vil jeg se på to innlegg hvor begge har oppnådd
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stor spredning, men kun et organisk, og hvilke fellestrekk eller ulikheter disse har i
engasjement. I teorikapittelet nevnte jeg også hvordan Sider hadde betalt for å øke
rekkevidden, i håp om å øke engasjementet, men opplever svært lite engasjement i forhold til
rekkevidde. Dette er fordi sponsing ikke er sikker vitenskap og selv om man kan betale for å
få et innlegg til å vises i nyhetsoppdateringen, kan man ikke tvinge Facebook-brukeren til å
reagere eller engasjere seg i innlegget. Det er en fallgruve for all fremming av innlegg. Denne
tendensen til at sponsede innlegg oppnår lite engasjement støtter opp under tidligere forskning
om at innholdet er avgjørende for handlinger eller fraværet av handlinger fra Facebookbrukeren.

5.2 Oppsummering
I dette avsnittet vil jeg kort oppsummere hva jeg fant ut om hvordan algoritmer og retorikk
påvirker rekkevidden på Facebook ved hjelp av korrelasjonsanalyser. Totalt ble det
gjennomført fem korrelasjonsanalyser, hvor rekkevidde var en av variablene i alle analysene.
Her ble det også diskutert hvorvidt rekkevidde kan regnes å være den avhengige variabelen i
alle tilfeller, og at man kanskje må ta høyde for at rekkevidde også kan ha påvirkningskraft på
for eksempel reaksjoner, negative tilbakemeldinger osv. På de kontinuerlige variablene ble det
regnet ut både Pearons r og Spearmans rho, og de to koeffisientene ble sammenlignet. For
betalt eller organisk spredning, som er en kategorisk variabel, ble det gjennomført en pointbiseral korrelasjonsanalyse. Alle analyser viser en positiv sammenheng mellom rekkevidde og
den gitte variabelen. For likerklikk, negative tilbakemeldinger og organisk eller betalt
spredning ble det målt sterke positive korrelasjoner. Pearsons r og Spearmans rho viste
lignende korrelasjoner i alle analyser bortsett fra når rekkevidde ble korrelert med delinger.
En mulig årsak til dette kan være ekstremverdier som kun Spearmans rho tar hensyn til.
Man kan spekulere i akkurat hvor mye de ulike handlingene er verdt og hvilke faktorer som er
med på å bidra i avgjørelsen.
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5.3 Kategorisk data
I dette avsnittet vil jeg diskutere implikasjonene av resultatene fra de fire analysene som ble
gjennomført med kategorisk data. På grunn av forskjellig målenivå, ble det gjennomført tre
ANOVA tester og en kji-kvadrat test. I likhet med korrelasjonsanalysene er rekkevidde den
avhengige variabelen i analysene, med unntak av kji-kvadrat testen hvor variablene var
betalt/organisk og type innlegg. Hvorfor en kji-kvadrat test ble gjennomført på akkurat disse
variablene vil jeg komme tilbake til senere.
Praktisk verdi

For variabelen praktisk verdi ble det gjennomført en ANOVA analyse som viste at en av
verdiene skilte seg merkbart fra de andre. Fra metodekapittelet husker vi at variabelen
praktisk verdi er inspirert av Berger og Milkmans (2011 ) analyse. Med praktisk
verdi menes det i dette tilfellet hvor stor grad innlegget inneholder nyttig
informasjon som Facebook-brukeren kan ha direkte nytte av å vite om. Analysen
viste at verdi nr. 5, hvor praktisk verdi er tydelig tilstede, skiller seg signifikant fra to andre
verdier: nr. 1, hvor praktisk verdi ikke er tilstede og verdi nr. 2, hvor praktisk verdi er så vidt
tilstede. En mulig årsak til det signifikant skillet mellom disse verdiene kan være fordi innlegg
kategorisert med praktisk verdi tydelig tilstede har større rekkevidde enn innlegg som er
kategorisert med praktisk verdi ikke eller så vidt tilstede. Kategoriseringen indikerer at noen
innlegg har større nytteverdi for Facebook-brukere, og at det derfor er større sannsynlighet for
at innlegget blir delt, kommentert eller reagert på. Innlegg hvor praktisk verdi er tydelig
tilstede dreier seg ofte om praktiske beskjeder som berører kundene. Innlegg med
promoterende innhold blir gjerne kategorisert med lavere praktisk verdi. For eksempel: Figur
3 viser hvordan Posten opplyser Facebook-følgerne sine om at noen sender ut epost og gir seg
ut for å være Posten for å svindle til seg sensitiv informasjon som fødsels- og kortnummer.

Figur 3 Statusoppdatering om forsøk på svindel hentet fra
Postens Facebook-Side
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Innlegget er ikke fremmet på noe vis, men praktisk verdi er tydelig tilstede og derfor har
innlegget blitt delt, kommentert og reagert på mange ganger. Dermed oppnår innlegget stor
rekkevidde, uten å være sponset. Innlegg med liten eller ingen praktisk verdi tilstede kan også
oppnå stor rekkevidde, men forskjellen ligger i hvordan rekkevidden blir oppnådd. Et innlegg
med tydelig praktisk verdi kan oppnå stor rekkevidde helt organisk, men sjansen er mindre for
at et innlegg med lite praktisk verdi tilstede skal oppnå den samme rekkevidden helt organisk.
Innholdet påvirker hvor interessant og relevant informasjonen er for følgerne og dermed også
behovet for å dele innlegget. Med bakgrunn i dette kan man si at praktisk verdi henger direkte
sammen med reaksjoner, kommentarer, delinger og negative tilbakemeldinger, fordi de ulike
handlingene kan tolkes som konsekvenser avhengig av grad av praktisk verdi. Som
eksempelet ovenfor viser vil et innlegg hvor tydelig praktisk verdi er tilstede oppnå mye
engasjement, nettopp på grunn av at innholdet i innlegget anses å være av nytte for flere.
Derfor vil praktisk verdi påvirke hvordan innlegg sprer seg på Facebook. Det er kanskje ingen
direkte påvirkning, men den påvirker engasjementet et innlegg oppnår, og vil på den måten
påvirke hvor stor spredning et innlegg får.
Følelse

Alle innleggene ble kategorisert etter hvilken følelse man fikk av innholdet, enten sinne,
glede, tristhet, angst eller beundring/aktelse. Tidligere analyser som har inkludert denne
variabelen har hatt en gradering av følelse. Altså har koderen måtte avgjøre i hvor stor grad
den gitte følelsen var tilstede (Berger & Milkman, 2011., Stenersen, 2015). I dette tilfellet ble
innleggene kun kategorisert etter hvilken følelse de ga. Dermed ble ingen informasjon om
grad av følelse tatt med. Denne avgjørelsen gjør at man mister detaljert informasjon om
innlegget. To innlegg som begge er kategorisert under glede kan for eksempel gi svært ulik
grad av glede. Det denne analysen ikke fanger opp er at den totale rekkevidden for disse to
innleggene kan være ulik. Analysen som ble gjennomført i denne studien viste ingen
signifikante forskjeller i rekkevidden på tvers av de ulike følelsene. For eksempel vil ikke
innlegg kategorisert som glede oppnå større rekkevidde enn innlegg kategorisert som sinne.
Dette kan skyldes flere årsaker. Det kan bety at følelse faktisk ikke har så mye å si for
rekkevidde, sammenlignet med for eksempel praktisk verdi. Det kan også skyldes manglende
gradering av følelse, som diskutert ovenfor, og at man ville sett større forskjeller også innad i
følelsen, relatert til rekkevidde. Det må nevnes at svært få av innleggene falt inn under
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kategoriene tristhet, angst eller sinne. Majoriteten av innleggene gav følelse av enten glede
eller beundring/aktelse. Dette stemmer for så vidt overens med det generelle inntrykket man
får av innleggene Posten legger ut. Det er ikke ofte innleggene omhandler noe trist eller
negativt. Grunnen til at ANOVA analysen ikke viser noen signifikante forskjeller mellom de
ulike følelse kan være fordi skillet mellom gleder og beundring/aktelse ikke er så stort. Begge
to er aktiverende følelser som er ment til å skape engasjement. Siden gjennomsnittsinnlegget
til Posten er et innlegg med middels til liten spredning og engasjement tilsvarende, og de
fleste innleggene ble kategorisert under enten glede og beundring/aktelse, er det derfor ingen
overraskelse at det ikke er noen signifikante forskjeller. I forhold til hvordan følelser påvirker
rekkevidde tyder analysen på at følelse ikke har noen avgjørende effekt for hvor stor
rekkevidde et innlegg oppnår.
Type innlegg

ANOVA viser forskjeller i gjennomsnittsmålinger av rekkevidde for hver av kategoriene
(video, bilde, link, status, arrangement og annet). ANOVA analysen for type innlegg og
rekkevidde viste signifikante forskjeller mellom tre av kategoriene: video, bilde og link. Hvor
innlegg kategorisert som video skiller seg ut fra de to andre kategoriene. Som nevnt flere
ganger tidligere hersker det en enighet om at video blir foretrukket av Facebook-brukere.
Patel (2016) skriver også at filmklipp som lastes direkte opp hos Facebook vil bli vektet som
positivt av algoritmen. Filmene som Posten legger ut er gjerne orginalt materiale og dette vil
derfor ha en positiv effekt på spredningen, om man ser det fra et algoritmisk perspektiv. En
mulig årsak til dette kan være favoriseringen av orginale Facebook-videoer som Facebook har
blitt beskylt for. Dette nevnte jeg i innledningskapittelet, men det gjør seg relevant også her.
Hvor ofte ser man filmklipp fra en annen videoplattform som for eksempel Youtube eller
Vimeo på Facebook? Studien til Quintly (2017) slo fast av videoer lastet direkte opp på
plattformen til Facebook hadde 1055% flere delinger enn videoer delt fra andre plattformer.
Tallene taler for seg selv, og majoriteten av innleggene som vises i nyhetsoppdateringen er fra
«moderplattformen», Facebook selv. Dette kan være en indikasjon på at algoritmen Facebook
bruker er forutinntatt når det gjelder å veie videoer opp mot hverandre.
I kapittelet om resultater påpekte jeg at blant topp 5 innlegg med størst spredning er tre av fem
av disse kategorisert som video. De to resterende er kategorisert som link, og poenget mitt her
er å understreke at videoer gjerne oppnår større rekkevidde og det er derfor viktig å påpeke at
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blant de 435 innleggene er over 50% av disse kategorisert som link, og det er derfor ikke
unaturlig at to av disse havner blant topp 5 innlegg med spredning.
Organisk eller betalt spredning og type innlegg

I tillegg til å se på sammenhengen mellom rekkevidde og de ulike variablene (se kodeboken),
gjennomførte jeg også en kji-kvadrat test, men påfølgende test av Cramer’s V, på variablene
organisk eller betalt spredning og type innlegg. Siden ANOVA analysen viste signifikante
forskjeller mellom flere av de ulike typene innlegg (video, bilde, status, deling, link og annet),
ville jeg gå nærmere inn på denne for å se om jeg kunne finne en mulig årsak til forskjellene.
Jeg valgte derfor å se om det fantes noen sammenheng mellom type innlegg og organisk eller
betalt spredning. Ved gjennomført point-biseral analyse viste organisk eller betalt spredning
og rekkevidde en sterk positiv korrelasjon (r pb = ,651), noe som vil si at om et innlegg er
sponset eller ei kan ha mye å si for rekkevidden. Facebook Business (2017a,b) legger også
mye vekt på bruken og nytten av annonsering, og hevder selv at verktøyet kan bidra til at
bedrifter/selskap kan få budskapet ut til den målgruppen man vil. Derfor ble det et naturlig
valg å se om det fantes noen sammenhenger mellom type innlegg og organisk eller sponset
spredning.
Kji-kvadrat testen viste en signifikant forskjell for innlegg av typen «bilde» i frekvens på
betalt eller organisk spredning. Denne signifikante forskjellen er at innlegg av typen «bilde»
har i 87% av tilfellene en helt organisk spredning. Posten bruker altså ikke mye midler på å
fremme innlegg som inneholder bilder. Analysen viste også en signifikant forskjell i frekvens
for innlegg av typen «link». 63% av alle innlegg med link har helt organisk spredning. Det vil
si at innlegg med linker heller ikke blir fremmet i stor grad. For innlegg med videoer derimot,
er frekvensen nesten identisk mellom organisk og betalt spredning. Altså, Posten bruker mer
penger på å fremme videoer enn bilder og linker. Dette støtter opp under det som kom fram av
ANOVA analysen av rekkevidde og type innlegg. Videoer skilte seg merkbart fra bilder og
linker når det gjaldt spredning. Hvordan Posten prioriterer å fremme innlegg kan derfor være
en mulig årsak til at noen typer innlegg har større spredning enn andre. Men tabellen avslører
også at blant de betalte innleggene er 82 av disse linker, mens kun 43 av disse er video. En av
årsakene til dette er selvfølgelig at majoriteten av innleggene som blir publisert er linker, og
selv om kun ca. 37% av disse blir fremmet, vil antallet være stort relativt til de andre typene
innlegg. Cramer’s V, som tester korrelasjon mellom kategoriske variabler, viste en moderat
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positiv korrelasjon (Cramer’s V = ,315) mellom type innlegg og organisk eller betalt
spredning.
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6 Kvalitative analyser
Selv om de kvantitative analysene kan fortelle mye om forholdet mellom de ulike variablene,
vil jeg utvide forskningsdesignet mitt med kvalitative analyser. For eksempel: en ANOVA
analyse av sammenhengen mellom rekkevidde og type innlegg gir bare et tall på hvordan og
hvilke type innlegg som skiller seg fra de andre typene. Den sier ingenting om hvorfor
akkurat noen typer innlegg oppnår større rekkevidde enn andre i gjennomsnitt. For å få bedre
innsikt i hvorfor rekkevidden er ulik for forskjellige innlegg vil jeg gjennomføre et 3 ulike
kvalitative analyser med et retorisk perspektiv. Ved å se på retoriske virkemidler, eller
fraværet av slike virkemidler, håper jeg å skape en mer helhetlig forståelse av hvordan
retorikk, og algoritmer gjennom retorikk, påvirker rekkevidde.

6.1 Oppfølging av enkeltinnlegg
Den 17.01.17 fulgte jeg et innlegg publisert ca. kl. 16.00. Dette innlegget oppdaterte jeg med
30 minutters mellomrom for å se på endringene som har skjedd. Her fulgte jeg statistikken på
hvor mange brukere som er nådd, hvor mange som har engasjert seg i innlegget og hvem som
deler. Dette gir innsikt i hvordan et innlegg kan spre seg på Facebook. Merk at dette er et
innlegg uten annonsering, slik at all rekkevidde kan regnes som organisk. Det er også verdt å
merke seg at Facebook skriver at rapportert statistikk kan være forsinket i forhold til det som
vises på innlegg.
Innlegget er en ca. 60 sekunder lang video med tekst som forteller at Posten feirer 370 år som
postverk i Norge. Algoritmen har lært at Facebook-brukere generelt liker å se på bilder og
video og derfor blir innlegg som inneholder dette prioritert (Patel, 2016, Hines, 2016 og
Walters 2016). Selve videoen består av Bring- og Posten ansatte som feirer i ballonger med
samme farge som bedriftene: lysegrønn og rød, og avsluttes med et stillbilde av de to logoene.
Den første målingen ble foretatt 1 time etter publisering og da hadde innlegget en spredning
til 3 560 brukere og 837 unike brukere som hadde sett minst 7 sekunder av videoen. Ved siste
måling, 4 timer etter publisering, hadde innlegget nådd over 7000 brukere. Det vil si at
spredningen var doblet siden første måling. Antallet unike brukere som hadde sett deler av
videoklippet økte til 1 857 ved siste måling.
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Graf 1: Grafen viser en grafisk framstilling av spredningen og man kan se at det er en tilnærmet lineær stigning
uten noen særlige høydepunkter.

Fra et retorisk perspektiv kan man se at Posten her tar i bruk flere retoriske virkemidler, blant
annet både etos, patos og logos. Etos som her utrykkes gjennom troverdighet ved at de har
holdt fast ved en jobb i 370 år. Troverdigheten understrekes med å si at «Siden har vi levert,
fra nord til sør og øst til vest, til beins, i båt og høyt til hest. Vi har levert, i 370 år». Med
denne beskrivelsen viser Posten at de har vært der for kundene på mange måter i veldig
mange år. Akkurat denne beskrivelsen med bruken av nettopp disse fremkomstmidlene, bein,
båt og hest, som alle ble brukt som framkomstmiddel ved tidligere tider, er med på å vekke en

Figur 4 Startbildet på video om 370 års
jubileum. Illustrasjon hentet fra Facebook.
https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts

Figur 5 Videoen viser Postenansatte som
leker meg grønne og rød ballonger.
Illustrasjon hentet fra Facebook
https://www.facebook.com/PostenNO/?fref
=ts

Figur 6 : Slik avslutter den ca. 1 min lange
videoen. Illustrasjon hentet fra Facebook
https://www.facebook.com/PostenNO/?fref
=ts

nostalgisk følelse hos leseren. Nostalgi forbindes ofte med noe positivt, som for eksempel «de
gode gamledagene», og gjør til at leseren får en positiv innstilling. På den måten bruker
Posten patos til å overbevise kunden eller leseren om at dette er noe bra. «Hipp, hipp, hurra
for oss!» bidrar også til å vekke positive følelser fordi det antyder at det er noe som skal
feires. Den siste at de tre retoriske virkemidlene blir også brukt. Logos, som favoriserer logisk
tekning, kommer tydelig fram i dette innlegget fordi det er fakta som legges frem. Selv om
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innholdet bærer preg av å fortelle en historie blir det lagt fram tall og fakta som gjør at man
vil ta teksten for å være sann. Alle disse virkemidlene bidrar til at Posten kan overbevise
kunden, og de bidrar til positive emosjoner.
Som nevnt i teorikapittelet fant Berger og Milkman (2011) at innhold som vekker mye
følelser hos leseren, uavhengig om det er positive eller negative følelser, får større spredning
på nettet. De fant også at dersom innholdet vekker mer deaktiverende følelser, som for
eksempel at man blir lei seg, har innlegget en tendens til å ikke oppnå stor spredning. På det
grunnlaget kan man si at å skape mye følelser hos leseren vil gi større sannsynlighet for at
innlegget oppnår stor spredning. Mine analyser viste ingen sammenheng mellom rekkevidde
og følelser. Selv om Posten bruker virkemidler for å få leseren til å føle noe, kan det være slik
at følelsen som skapes som regel ikke er aktiverende nok, og at det dermed ikke oppnår
spredningseffekten som Berger og Milkman (2011) fant.
Det er også verdt å merke seg at innlegget fikk 11 delinger totalt, men at kun 5 av disse er
synlige på grunn av personverninnstillingene. Disse delingene førte til ytterligere 12
likerklikk og 2 kommentarer, og hadde dermed kanskje ikke så stor effekt som man kan
forvente. Her er det flere faktorer som spiller inn: antall kontakter i nettverket, «spameffekt»,
praktisk verdi.

6.1.1 Intensjon om atferd
Av de 99 brukerne som trykket liker på orginalinnlegget, har minst 43 av brukerne tilknytning
til Posten. Med tilknytning menes det at på brukerens Facebook-profil fremstår som at
personen er ansatt eller tidligere ansatt i Posten eller Bring. Det bør også merkes at ikke alle
brukere har slik informasjon offentlig tilgjengelig og at antallet engasjerte brukere med
tilknytning til Posten kan være høyere enn 43. Likevel viser de aktuelle tallene at nesten 50%
av engasjerte brukere har en form for tilknytning til Posten, og at dette kan være et mulig
incentiv for å reagere på innlegget. I følge (Chin et. al, 2015) vil man føle en personlig
tilknytning til tema eller innhold som gir oss spesifikke følelser. I tillegg er interesse, følelser
og forståelse av praktisk verdi subjektive oppfatninger, og derfor preget av individuelle
ulikheter og synspunkter. Derfor vil individuelle kognitive og sosiale påvirkninger være
avgjørende faktorer ved intensjoner om atferd som for eksempel å videresende en beskjed
eller like noe på Facebook. «..if the poster hopes to have more readers click the «Like» button
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on Facebook, the posted content should be as amusing, entertaining, and interesting as
possible on order to stimulate readers’ hedonic motivation” (Chin et. al, 2015, s. 589).
Derfor vil et innlegg som handler om Postens jubileum skape mer engasjement hos de med
tilknytning til Posten, enn hos andre Facebook-brukere. Det er eksempelvis tilfelle at dagen
etter at dette innlegget ble publisert, postet Posten et innlegg rettet spesifikt mot de de kaller
«nerder», se figur 7. Typografien på de engasjerte brukerne skiller seg merkbart fra innlegget
om Postens jubileum.
Andelen engasjerte unge
brukere er mye høyere,
og man finner i tillegg
færre tilknytninger til
Posten i den offentlige
informasjonen på de
ulike profilsidene.
Hvorfor er det da sånn at
engasjementet uteblir på
mange innlegg når både
praktisk verdi og en sterk
sensasjon av følelse er
tilstede? En mulig
forklaring kan være at
Figur 7 Innlegg relatert til nerder.

Facebook-sider og dens

informasjon ikke er viktige for folk flest. Yang & Lin (2013) finner at å opprettholde
mellompersonlige forhold er hovedmålet til de fleste Facebook-brukere.

6.2 Egenskaper og elementer ved innlegg med stor
spredning
Hva kjennetegner et innlegg som oppnår stor spredning? Fins det noen fellesnevnere som går
igjen i de mest spredde innleggene, og er det en forskjell på innlegg med betalt versus helt
organisk innlegg. Med denne analysen vil jeg forsøke å kaste lys over noen av faktorene som
er gjengangere hos de 20 innleggene som har blitt vist for flest unike brukere. Topp 10 for
sponsede innlegg og topp 10 for innlegg med helt organisk spredning. Som nevnt i
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metodekapittelet vil et sponset innlegg også ha en viss organisk spredning, men det er kun
innlegg med helt organisk spredning som regnes som dette. Her vil jeg legge frem elementer
eller egenskaper som er felles for alle eller flere av innleggene, faktorer som kan antas å
påvirke positivt til spredning, samt et forsøk på å kategorisere disse mønstrene.
For innleggene med helt organisk spredning er det to veldig tydelige virkemidler som lar seg
merke. Den første er at halvparten av de 10 innleggene har stor informasjonsverdi. Innholdet i
innlegget beskriver forhold som har nytteverdi for alle som får post i Norge å vite. De
beskriver svindelforsøk hvor noen prøver å få tak i sensitiv informasjon gjennom mail eller
lignende. Faktisk er de 3 mest spredde innleggene av dette slaget, hvor det mest spredde
innlegget har nådd ut til over 250 000 Facebook-brukere.

Figur 8 Statusoppdatering hvor Posten advarer mot forsøk på svindel
Figur 9 Statusoppdatering hvor Posten advarer mot forsøk på
svindel nr. 2
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Det andre som utmerker seg er fremstillingen av familiære eller det som best kan beskrives
som koselige forhold. Barn, katter, og 17 mai har alle til felles at de vekker positive
assosiasjoner, og som Chin & Lu (2015) nevner vil mennesker ha lettere for å trykke på
likerknappen dersom man føler en nær relasjon til temaet. Særlig barn var et gjengående
element, og ble fremstilt enten ved bilde eller tekst i 3 av de 10 innleggene. Siden innleggene
er fra Postens Facebook-Side er det nesten en selvfølge at post er involvert, og felles for alle
innleggene med barn er at enten har de fått noe fint i posten eller at de spiller på at barn gjerne
vil få post. Eksemplene under illustrerer hvordan Posten her spiller på folks samvittighet og

Figur 10 Statusoppdatering som illustrerer hvordan
Posten forsøker å engasjere Facebook-brukene

Figur 11 Statusoppdatering hvor Posten forsøker å engasjere gjennom å
skape aktiverende følelser

gode vilje. Tanken er god og innlegget til venstre fremstår som et oppriktig ønske om å få
Posten frem til riktig mottaker. Ved å inkludere Facebook-brukerne i «jakten» skapes et økt
engasjement. Innlegget er delt 335 ganger, og med bakgrunn i resultatet fra
korrelasjonsanalysen av antall delinger og rekkevidde (rho = ,596) vet vi at det store antallet
delinger er mye av årsaken til den store spredningen. Dette vises også i de andre topp 10
innleggene som alle har mange delinger i forhold til gjennomsnittet som ligger på ca. 29 og
medianen på 1 delinger (se tabell 3). Et annet element som dukker opp i flere av innleggene
er høytider, helligdager eller andre merkedager. I de mest spredde innleggene finner man
innslag av jul, påske, 17 mai og Black Friday. At jul og Black Friday er representert er ikke
overraskende siden dette er dager hvor man sender, bestiller og mottar mye brev og pakker.
Posten blir en mer sentral del av hverdagen for mange og dette kan bidra til å øke bevisstheten
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rundt arbeidet de gjør og derfor også oppmerksomheten og engasjementet i de sosiale
mediene.
Innlegg med sponset spredning er preget av særlig et tema: kampanje. Alle bortsett fra 1 av de
mest spredde innleggene med sponset innhold dreier seg om pågående kampanjer,
konkurranser eller nye tilbud og tjenester. Særlig «Norges fineste pakke» og «Post til barna»
går igjen. I kampanjen Norges fineste pakke kan man nominere noen man mener fortjener det
og vedkommende vil motta en pakke (eller gave) med noe han eller hun ønsker seg. Post til
barna går ut på noe av det samme. Foreldre eller den som vil kan nominere barnet sitt og
Posten vil trekke ut 100 barn som får en overraskelse i posten. Slike kampanjer/konkurranser
bidrar til økt engasjement fordi deltakelse krever en handling på innlegget, om det er å dele,
like eller kommentere. Dette bidrar til økt spredning, men fordelingen mellom organisk og
betalt spredning på disse innleggene viser at det er desidert flest sponsede visninger. For
eksempel har den nest mest spredde innlegget nådd ut til over 720 000 unike brukere, men
kun litt over 38 000 av disse er nådd gjennom organisk spredning. De resterende 680 000

Figur 12 Innlegg med link til quiz
Figur 13 Innlegg som viser organisk, betalt og total rekkevidde for innlegg om
Norges Fineste Pakke.

brukerne ble nådd gjennom sponsing (se figur 12). Det eneste innlegget som ikke dreier seg
om kampanje, konkurranser eller tilbud og tjenester, og som derfor skiller seg litt ut, er en link
til en quiz med spørsmål for hele familien.
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Fellestrekk som utmerker seg for begge kategorier er fokuset på familiære forhold, og da
særlig fokuset på barn. Innlegg som gir den gode følelsen, enten ved å fokusere på familie,
høytider eller andre fine ting. En konklusjon kan være at mesteparten av innholdet i de mest
spredde innleggene er positivt og bærer preg av at Posten vil oppnå et nært forhold til
nåværende og potensielle kunder. Unntaket er de 5 innleggene som dreier seg om
svindelforsøk. Her er den praktiske nytteverdien tilstede i så stor grad at innleggene oppnår
tilnærmet samme, og noen ganger større, rekkevidde enn de sponsede innleggene. Felles for
mange av innleggene er at de fremkaller aktiviserende følelser som igjen bidrar positivt på
engasjementet (Berger & Milkman, 2011, og Stenersen, 2015. Med disse eksemplene som
bakteppe mener jeg at man kan identifisere 3 kategorier av innlegg som kan klassifiseres som
vellykkede (vellykkede menes her utelukkende innlegg som oppnår stor rekkevidde,
uavhengig av innholdets positivitet eller negativitet): 1. Innlegg med fokus på koselig innhold,
2. Kampanjer og 3. Innlegg med meget høy nytteverdi for Facebook-brukeren.

6.3 Retorisk analyse av enkeltinnlegg
For å få en bedre forståelse av de retoriske virkemidlene og algoritmen analyserte jeg 4
innlegg nærmere hver for seg. Selv om den kvantitative innholdsanalysen ga svar på hvilke
variabler som korrelerte med rekkevidde, mener jeg at det likevel er verdt å se nærmere på
noen av innleggene. På den måten får man analysert spesifikke retoriske virkemidler, og sett
disse i sammenheng med faktorer i algoritmen. Dette gruppen av utvalgte enheter består av
både mer vellykkede innlegg med høy rekkevidde og noen med liten rekkevidde. Grunnen til
dette er at ved å undersøke innlegg fra begge ender av skalaen vil forskjellene i tilknytning til
retorikk og algoritme komme tydeligere frem. Gjennom kodingen til den kvantitative
innholdsanalysen har jeg skapt meg et overblikk over hva slags type innlegg Posten legger ut.
Noen innlegg har skilt seg ut, eksempelvis innlegg med ekstremverdier eller innlegg med
annerledes samhandlingsmønstre. Med dette som utgangspunkt har jeg valgt ut fire innlegg
som jeg vil gå nærmere inn på. Målet er at hvert innlegg skal representere en spesiell type
innlegg som går igjen. Dette mønsteret ble ikke oppdaget ved hjelp av statistiske analyser,
men kom til syne underveis i prosessen, og gjennom kartleggingen av de 20 mest spredde
innleggene. De gjentakelsene jeg merket meg blant Postens publiseringer var: 1. Innlegg med
liten organisk spredning og lite respons, 2. Innlegg med stor organisk spredning og mye
engasjement, 3. Innlegg med høy betalt spredning, men relativt lavt engasjement i forhold til
spredning og 4. Innlegg som spiller på følelser ved å for eksempel vise smilende barm,
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bestemødre med forkle eller familier som ser lykkelige ut, i tillegg til en tekst som støtter opp
under budskapet.
Det første innlegget jeg valgte å analysere
ble publisert 12.12.16 og er en deling av en
videosnutt fra Facebook-siden til en av
Norges største aviser, VG. VGs Facebookside har over 413 000 likerklikk og det vil
derfor være positivt for spredning og ha en
link til denne Siden i et innlegg. Innlegget
ble delt knapt et døgn etter at det først ble
publisert og kan i dette tilfellet derfor regnes
som ganske ferskt. Ved å dele et innlegg fra
en annen populær side, VG i dette tilfellet,
skal det, dersom man følger algoritmens
regler, bidra til større rekkevidde. Innlegget
nådde over 64 000 brukere, en høy
rekkevidde for Posten, som har litt over

Figur 14 Innlegg om håndballjentenes bloopers.

45 000 likerklikk totalt på siden. I tillegg til å dele en allerede populær video fra en Side med
mange følgere, ble innlegget fremmet. Det vil si at rekkevidden er både organisk og betalt
(Facebook Business, 2017b). Ca. 23 000 av visningene stammer fra organisk spredning og
42 000 fra betalt. Innlegget genererte totalt 264 reaksjoner, hvorav 254 likerklikk og 8
kommentarer. Fra algoritmens kjente faktorer vet man at innlegg som linker til andre, som
inneholder bilder eller videoer og som inneholder et populært tema blir vektet som positivt.
Innlegg som inneholder videoer med høye visningstall er også positivt. Her oppnår videoen
over 13 000 visninger. Selve teksten i innlegget kan også være av betydning. «Det kan ofte
oppstå morsomme situasjoner på filminnspilling. Se håndballjentenes morsomme tabber
her.» Algoritmen vil mest sannsynlig oppfatte både «morsomme», håndballjentene» og
«tabber» som positive ord i denne sammenhengen. Morsomme trenger ingen nærmere
utdypning, men ordet «tabber» trenger ikke være positivt i seg selv, men kombinert med
«morsomme» vil det få en mer positivt betydning. Morsomme tabber er også et velkjent
fenomen hos virale videoer. «Håndballjentene» vil være et populært ord, særlig under et
mesterskap hvor forventningene er høye. Derfor vil dette ordet vektes som positivt i denne
sammenhengen. Teksten, stillbildet og reaksjonene på dette innlegget (Haha og fantastisk) gir
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en forventning om at videoen er morsom og øker sjansene for at en bruker vil se på videoen,
like den og deretter samhandle med den ved å for eksempel dele eller trykke på likerknappen.
Som en kontrast til et innlegg med
rekkevidde på over 64 000 brukere vil jeg
analysere et innlegg som «kun» har nådd
ut til 1 392 brukere. Innlegget er et bilde
av et jubileumsfrimerke og teksten
«Gratulerer med 200-årsdagen Bodø og
alle Bodøværinger! Vi feirer med et
feiende flott jubileumsfrimerke.».
Innlegget oppnår fjorten likerklikk, én
kommentar og én deling totalt. Brukeren
som deler innlegget har litt over 700
kontakter. For å sammenligne med
faktorene i algoritmen kan man se positive
ord som «gratulerer», «feirer» og «flott»,
noe som vil være bra for spredningen. Dog

Figur 15 Innlegg om nytt frimerke i anledning Bodø 200 år.

er innlegget rettet inn mot Facebook-profiler som oppholder seg i Bodø, og derfor synker også
rekkevidden for innlegget naturlig nok. Fra et retorisk perspektiv skaper innlegget lite
aktiverende følelser sammenlignet med håndballjentene (se figur 14). Lite spennende farger,
og en lite slående visuell profil. Frimerker er i tillegg en nisjehobby og den måten vil ikke
innleggets tema bidra til at en stor andel Facebook-brukere blir engasjert.
Det neste innlegget jeg har valgt å analysere er det innlegget med størst spredning av alle
enhetene som har vært inkludert i utvalget. Innlegget ble publisert 09.10.15 og er en video på
ca. 1 min med teksten: «Bli reservepappa når du er 24, til en tenåring? Se når Michael får
Norges fineste pakke». Innlegget er en del av kampanjen «Norges fineste pakke», hvor man
kan nominere kjente og kjære som fortjener å få Norges fineste pakke. I videoen blir vi først
introdusert for «Michael» av kjæresten, som har nominert han. Deretter får vi se når postbudet
ringer på døra og overbringer pakken til Michael. Vi får se hvordan han reagerer og hvor
takknemlig han blir. Deretter får man en overgang med musikk til en rød bakgrunn med hvit
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tekst: «Noen pakker betyr mer enn andre», får det skiftes over til Postens logo og daværende
slagord «Vi lever for å levere» (se figur 18-21).

Figur 18 Startbildet for innlegg om Michael som mottar
Norges Fineste Pakke

Figur 21 Klipp fra video om Norges fineste pakke

Figur 20 Klipp fra video om Norges fineste pakke

Figur 17 Klipp fra video om Norges fineste pakke

Figur 19 Klipp fra video om Norges fineste pakke

Figur 16 Klipp fra video om Norges fineste
pakke

Statistikken til innlegget viser at det nådde ut til over 840 000 unike brukere. Over 800 000 av
disse ble nådd gjennom sponsing. Innlegget har derfor veldig stor betalt rekkevidde. Til
sammen har innlegget litt over 4200 reaksjoner, hvorav flest har trykket at de liker innlegget.
Innlegget har fått 43 negative tilbakemeldinger til sammen, hvor 33 trykket på «skjul
innlegg», mens 10 trykket på «skjul alle innlegg». Ved første øyekast virker det som om
innlegget har oppnådd mye engasjement, men dersom man sammenligner med den totale
rekkevidden, blir engasjementet relativt lavt. Dette er et typisk eksempel på innlegg som har
blitt fremmet, men som ikke oppnår like stor grad av engasjement. Bruken av retoriske
virkemidler er ganske stor i innlegget dersom man regner med videoklippet. Posten bruker
gjerne familiære bilder og symbolikk i postene sine, og dette innlegget er heller intet unntak.
Jeg tror innlegget er ment til å skape glede og beundring, men at det mislykkes litt. Personene
i videoen viser glede, men det kan være at det ikke er nok overbevisning (logos) tilstede. I
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videoen får vi for eksempel ikke vite hva Michael faktisk får i gave. Å vite hva han fikk tror
jeg ville hjulpet på den aktiverende følelsen og gjort til at seerne ble mer investert i innlegget.
En sterkere relasjon til innholdet i videoen ville ha kunnet økt motivasjonen til å trykke på
likerknapppen (Chin & Lu, 2015).
Det siste innlegget jeg har valgt å analysere faller inn under kategorien innlegg hvor målet er
å vekke følelser hos folk. Innlegget er et bilde publisert 01.09.15 med teksten «Tårer er blitt
til smil og latter! Gutta fikk postkassen full på lørdag, og de ble veldig imponert da de skjønte
at alle som har sendt, kunne kjøpe is stedet for frimerker». Innlegget har helt organisk
spredning og har nådd ut til nesten 14 000 brukere. Innholdet i innlegget viser til et tidligere
innlegg hvor et par gutter var skuffet fordi de ikke hadde fått post, og innlegget tyder på at
Posten har oppfordret folk om å sende post til guttene. Innlegget som en helhet gir en positiv
assosiasjon, og noe de fleste kan like, eller i alle fall ha vanskelighet for å mislike. Av de
14 000 som fikk innlegget opp i nyhetsoppdateringen er det totalt fire brukere som har gitt
negativ tilbakemelding. I teksten står det «tårer er blitt til smil og latter!», dette er et typisk
eksempel på bruk av retoriske virkemidler, noe har gått bra og det må vi like. Bildet er lyst og
med mye farger, noe mennesker generelt responderer positivt på, og vil derfor ha god effekt
på de som ser det. En søt liten smilende gutt på sommeren med hendene fulle av brev som er
overlykkelig fordi han har mottatt post er rett og slett bedårende. At gutten holder mange brev
og ser glad ut bidrar til å skape positive assosiasjoner til brev, det å sende brev og Posten i seg
selv. Innlegget fremstår som en gladmelding hvor Posten først har opplyst om noe som ikke

Figur 22 Statistikk over innlegg med glad gutt som mottar post

81

var bra, deretter tatt grep og bidratt til at guttene nå er glade. Selv om hovedbudskapet skal
være at guttene ble glade, kan man også lese mellom linjene at Posten er den gode hjelper.

6.4 Målgrupper og engasjement
Etter å ha gjennomført både de kvantitative og de kvalitative analysene sitter jeg igjen med en
subjektiv opplevelse av at selv om mange av innleggene til Posten har flust med retoriske
virkemidler, et godt budskap med praktisk verdi og i tillegg har mange egenskaper som
algoritmer vekter positivt, er rekkevidden og engasjementet i gjennomsnitt lavere enn man
skulle forvente. Se for eksempel figur 12, hvor mange av de retoriske virkemidlene og
algoritmen blir utnyttet, men som likevel oppnår liten organisk spredning. Derfor mener jeg
det er verdt å bruke litt plass til diskutere noen mulige årsaker til dette, fordi det kan bidra til
en bedre forståelse av Postens kommunikasjon på Facebook og hvilke strategiske steg man
kan gjøre for å unngå tendensen med lav rekkevidde og lite engasjement. En mulig årsak til
den generelt middelmådige responsen er at budskapet ikke treffer de rette målgruppene, se
figur 23. Statistikken for hva slags type følgere Posten har viser at 60% er kvinner og 40% er
menn, hvor de fleste er i aldersgruppen 25-34 år. Ser man kun på følgerstatistikken virker alt å
være midt i blinken, men dersom men ser på hvilke Facebook-brukere som faktisk blir nådd
ser man at det er kvinner i alderen 13-24 år og menn i alderen 18-24 år. Det vil si at
innleggene når ut til den yngre generasjonen. Tar man det et skritt videre og ser på hvilke
Facebook-brukere som faktisk engasjerer seg i innleggene ser man at det er kvinner i
aldersgruppen 45-65+ år. Ser man på disse tre statistikkene sammen, er det tydelig at følgere,
følgere nådd og følgere engasjert er tre forskjellige grupper, og i dette tilfelle kan det være en
årsak til rekkevidde og engasjementsmønsteret. I følge statistikken er det for eksempel slik at
kvinner i aldersgruppen 13-17 år er den gruppen hvor flest innleggene når ut til, men dette er
samtidig den aldersgruppen som er minst engasjert (i tillegg til menn i aldersgruppen 65+).
Og motsatt er det slik at kvinner i aldersgruppen 45-65+ år er den hvor nesten færrest innlegg
når ut, men dette er den gruppen som engasjerer seg mest. For menn er det noen likhetstrekk:
de fleste tilhengerne er i alderen 18-34 år (færrest i aldersgruppen 13-17 år) og innleggene når
ut til flest i aldersgruppen 13-24 år. For menn er engasjementet litt mer variert, men det er
verdt å merke seg at engasjementet er lavest i aldersgruppen 18-24 år. Man kan derfor stille
spørsmål om hvorfor innleggene når ut til målgrupper som ikke er engasjerte? Og hvorfor
innleggene ikke når ut til kvinner i aldersgruppen 45-65+ år i større grad når det er denne
gruppen som responderer mest? Og hvorfor er det slik at innleggene engasjerer mest i akkurat
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denne aldersgruppen? En mulig årsak til dette kan være kommunikasjonsmønsteret til Posten
og hvilke retoriske virkemidler de spiller på.
Posten spiller mye på tradisjon og at de er en stolt bedrift som har levert post til Norges
befolkning trofast i flere hundre år. Dessverre er ikke vanlig brevpost like aktuelt lenger. Mye
av kommunikasjonen som før gikk via brev foregår nå digitalt, og brevpost er blir mer og mer
en overflødig tjeneste for den yngre generasjonen. Derfor blir heller ikke den som har
ansvaret for posten, i dette tilfellet Posten, noe aktuelt for den yngre generasjonen (her menes
de i aldersgruppen 13-17 år og i noen grad 18-24 år). Den yngre generasjonen har ikke det
samme forholdet til Posten som de i aldersgruppen 45-65+ år, og derfor vil ikke de retoriske
virkemidlene fungere likt på de ulike aldersgruppene. Dette forklarer likevel ikke mønsteret i
Facebook-følgere, hvilke personer som blir nådd og hvilke personer som blir engasjert. Når
Posten promoterer retter de innleggene mot kvinner og menn i alderen 15-65+ som bor i
Norge. Altså målretter de seg ikke mer mot unge, noe som ville forklart årsaken til den store
rekkevidden blant de unge.
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Figur 23 Oversikt over Postens tilhengere, personer nådd og personer som er engasjert.

6.5 Oppsummering
Her vil jeg kort oppsummere resultatene fra den kvantitative innholdsanalysen og
hovedargumenter fra diskusjonen. Jeg vil også kort gå gjennom noen av funnene fra de
kvalitative analysene. Den første analysen visste at engasjementet øker lineært og at hvem
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som kan relatere seg til innlegget, for eksempel Posten-ansatte eller nerder, har betydning for
hvem som klikker på innlegget. Analysen over de 20 mest spredde innleggene viste oss at
Postens mest vellykkede innlegg er 1. Innlegg med fokus på koselig innhold, 2. Kampanjer og
3. Innlegg med meget høy nytteverdi for Facebook-brukeren. De retoriske analysene av 4
innlegg viste at noen typer innlegg går igjen, og ved å analysere disse, samt kode, legger man
merke til noen hovedtrekk. Posten spiller på følelser ved å vise bilder som vekker positive
emosjoner, for eksempel smilende barn, folk som ser lykkelige ut eller familier. I tillegg til å
vise vanlige nordmenn for å vekke emosjoner, vises også bilder fra arbeidsdagen til ulike
personer i Posten og Bring. Dette bidrar til å øke troverdigheten. Det blir ofte lagt ut bilder og
videoer, hvor alle har innhold som er ment å glede seeren.
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7 Konklusjon
I dette kapittelet vil jeg først presentere funnene mine og hvordan disse svarer på
problemstillingen min: «Hvordan påvirker retorikk og algoritmer spredning på Facebook»?
Med tanke på hvilke funn jeg har vil jeg presentere en oversikt over dos and don’ts relatert til
det å publisere på Facebook som bedrift, med tanke på å nå flest mulig unike brukere.
Deretter vil jeg se på noen begrensninger i oppgaven og mulige løsninger på hvordan man kan
unngå disse. Til slutt vil jeg legge frem noen forslag til videre forskning.
Denne oppgaven har hatt som mål å utforske hvordan algoritmer og retorikk påvirker hvordan
ting blir spredd på Facebook, og viser at faktorer innenfor begge felt bidrar til oppnådd
rekkevidde. Fokus på hva Facebook-brukerne vil ha, hva de vil engasjere seg i og hva som
skaper mest aktiverende følelser blir vektlagt fra bedriftens side for å nå ut til flest mulig. Og
betalt annonsering gjennom Facebooks eget tilbud selvfølgelig. Facebook Business beskriver
denne prosessen i fire enkle steg, illustrert og forklart slik:
1. En bedrift eller en organisasjon velger et mål, for eksempel å selge et produkt eller
skape økt oppmerksomhet om merkevaren sin.
2. Annonsørene bestemmer hvem de ønsker å nå med annonsen sin.
3. Annonsøren oppretter annonser som skal vises på Facebook, Instagram og andre
nettsteder, eller mobilapper via Facebooks annonseringsprodukter.
4. Facebook viser annonsene til folk som samsvarer med annonsørens målpublikum,
basert på informasjon om brukernes generelle profiler (alder, status, bosted osv.) og
hvor man har koblet seg til internett

Figur 24 Illustrasjonen viser hvordan Facebook presenterer annonseringsprosessen.

Dette er hvordan Facebook selv forklarer annonsering, men hvordan fungerer dette i praksis?
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Figurene 25 og 26 viser to innlegg publisert på Postens Facebook-Side. Det ene har en
rekkevidde på 28 208, mens det andre har en rekkevidde på 6 888. Begge med helt organisk
spredning. Ved første øyekast er det ikke lett å avgjøre helt sikkert hvilket av disse innleggene
som nådde over 28 000 unike brukere, og hvilket som kun nesten nådde 7000. Dette er fordi
man ikke umiddelbart legger merke til hva som tilsier en slik forskjell i oppnådd rekkevidde.
Uten å avsløre hvilket av innleggene som er mest vellykket, i form av rekkevidde, vil jeg
legge frem listen med dos and don’ts. Kanskje blir forskjellene mer åpenbare enn ved første
øyekast?

Figur 26 Statusoppdatering om Black Friday
Figur 25 Statusoppdatering om OL-ilden.

7.1 Dos
Basert på eksisterende forskning, markedsføringsblogger og mine egne analyser er dette en
liste med faktorer som vil ha positiv effekt på spredning dersom du er en bedrift som vil nå ut
til nåværende og potensielle kunder. Her vil punkt 1 og 2 vil være utfordringer, og punkt 3 og
4 vil være løsninger.
1. Tid = synlighet
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Desto mer tid en Facebook-bruker på innholdet, desto mer vil algoritmen vekte innlegget som
relevant for brukeren og dermed også bedømmes som relevant for flere med lignende profiler
og interesser (Hines, 2016). Poenget er å skape innhold hvor brukeren ikke umiddelbart
klikker seg bort eller ut etter å ha klikket inn på innholdet, for eksempel startet å se på video
eller kikket på et bilde.
2. Samhandling med innlegget
Algoritmiske faktorer som reaksjoner, kommentarer, delinger, type innlegg, betalt eller
organisk spredning og negative tilbakemeldinger øker alle lineært med rekkevidde, hvilket
indikerer en positiv sammenheng. Korrelasjonsanalysene viste en klar positiv assosiasjon
mellom de ulike variablene og rekkevidde. Som diskutert i teori- og analysekapittelet er de
algoritmiske variablene kjente faktorer som Facebooks algoritme vil ta med i betraktning.
Tidligere forskning tilsier at samhandlinger som reaksjoner, kommentarer og delinger vil ha
positiv effekt på rekkevidden og resultatene i denne oppgaven støtter opp under dette.
3. Retoriske virkemidler, som bruk av etos, patos og logos, øker brukerens villighet
til å samhandle med innlegget.
Fine farger, smilende personer, barn, positive ord er noe som kjennetegner Postens bruk av
retorikk, og bidrar til at innlegget når ut til flere. Det er lettere å stoppe opp å se på et
fengende bilde med fine farger og glade personer, enn en statusoppdatering som kun består av
ren tekst. Og som allerede nevnt i punkt nr. 1, at noen bruker tid på innlegget vil øke
innleggets relevans.
4. Skap innlegg som betyr noe for Facebook-brukeren
Innlegg som direkte eller indirekte omhandler Facebook-brukeren har større sannsynlighet for
å oppnå mer engasjement. Dersom man for eksempel ser på de to eksempelbildene i figur 12
er det tydelig at innlegget om Black Friday har direkte konsekvenser for Postens kunder. Selv
om budskapet er at det blir pakkerekord og mye jobb for Posten og Bring, fremstår innlegget
som positivt. Mange venter på pakket etter salget og vil derfor bli glad for oppdatering fra
Posten.
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7.2 Don’ts
På lik linje med listen over ting man kan gjøre for å øke rekkevidden til innleggene, fins det
en tilsvarende liste med ting som kan hemme eller hindre spredning. Også disse er basert på
eksisterende forskning, markedsføringsblogger og mine egne analyser.
1. Innlegg som blir oppfattet som reklame eller en form for direkte oppfordring til å
utføre en handling, som ikke har med familie eller venner å gjøre, blir sjelden en
suksess.
Ingen liker kjøpepress eller følelsen av å bli tvunget til å gjøre noe, og derfor fungerer slike
innlegg sjeldent i sosiale medier, Facebook er intet unntak. Oppfordringer om å klikke her
eller der, like, kommentere eller dele innlegget kan fort skape motsatt effekt.
2. Negative tilbakemeldinger har sterkest korrelasjon med rekkevidde.
Dette bygger på punkt nr. 1 og kan fort komme som en konsekvens av den type innlegg.
Negative tilbakemeldinger (når noen trykker «skjul dette innlegget, skjul alt fra denne Siden,
marker som spam eller rapporter dette innlegget») hadde en positiv korrelasjon på ,734 ut fra
Spearmans rho. Selv om forholdet mellom variablene er positivt, har ikke negative
tilbakemeldinger en ønsket effekt på rekkevidde. En negativ tilbakemelding vil vektes som
negativt av algoritmen og dermed ikke bidra til økt spredning. I metodekapittelet ble det
diskutert hvorvidt rekkevidde var den avhengige variabelen i dette forholdet, siden negative
tilbakemeldinger øker lineært med spredningen. I dette forholdet blir negative
tilbakemeldinger den avhengige variabelen nettopp fordi den vektes som negativ av
algoritmen. Hadde rekkevidde være avhengig av negative tilbakemeldinger ville det ikke
ligge til grunn et positivt forhold mellom de to variablene. Derfor er rekkevidde uavhengig
variabel og negative tilbakemeldinger den avhengige variabelen i dette tilfellet. Negative
tilbakemeldinger er derfor ikke ønskelig, og rådet vil være skape innhold som fører til minst
mulig negative tilbakemeldinger.
3. Ikke målrett innlegget mot feil publikum
Som vi så kapittelet med kvalitative analyser er det uoverensstemmelser i hvilke brukere
Posten når og hvilke brukere som faktisk engasjerer seg. Statistikk over Postens Facebookfølgere, personer nådd og personer engasjert viser at disse gruppene ikke overlapper, og
derfor kan påvirke spredningen negativt. Dette kan være et isolert tilfelle, men å forsikre seg
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om at man treffer riktig målgruppe, gjennom for eksempel målrettet annonsering, vil være et
mulig tiltak.
4. Innlegg som har blitt publisert på Facebook før
Innlegg som har vært i nyhetsoppdatering før, som blir republisert eller kopiert fra andre Sider
har mindre sannsynlighet for å bli vektet som relevante av algoritmen. Innlegget har allerede
hatt sin levetid, og dersom man ser bort ifra bilder eller videoer som blir virale, ser man
sjelden det samme innlegget to ganger etter at det har trendet ferdig.
Etter å ha lest punktene over som kan bidra positivt eller negativt til spredning får man
kanskje en større formening om hvilket av innleggene som skapte mest engasjement hos
Postens Facebook-følgere? Deet første som er verdt å legge merke til er innholdet i innlegget.
Hvilken betydning har budskapet for brukerne som ser dette? Innlegget om Black Friday har
klart større nytteverdi enn innlegget om OL-ilden. Når og hvor pakkene kommer er gjerne
viktigere for folk flest enn hvem i Bring som frakter OL-ilden. Svaret på hvilke av de to
innleggene i starten av kapittelet som oppnådde størst rekkevidde er innlegget til venstre, om
Black Friday. Fordi dette innlegget er mer spesifikt rettet mot brukere som følger Posten på
Facebook. Det handler om deres pakker og man blir derfor mer investert, som igjen fører til
mer engasjement og samhandling.
Listen over dos and don’ts kombinert med Facebooks egen forklaring på hvordan man skal bli
synlig i nyhetsoppdateringen, gir et godt innblikk i hvilke faktorer som påvirker, og hva man
burde gjøre og ikke gjøre, for å lykkes med publisering på Facebook.

7.3 Begrensninger i oppgaven
Selv om denne oppgaven har hatt god nytte av solid metode og en veldig tilfredsstillende
tilgang til data, finner man likevel visse begrensninger på ulike områder. Den nåværende
kartleggingen av Facebooks algoritme kan i beste fall beskrives som mangelfull. På grunn av
hemmelighold som et forsøk på objektivitet er det en utfordring å kartlegge hvilke faktorer
som bidrar til synlighet, eller usynlighet, av innlegg. Den tidligere algoritmen, EdgeRank, var
godt forsket på og hadde kjerneprinsipper offentliggjort av Facebook selv. Med slik innsikt i
algoritmen ble forskning på temaet lettere siden man med sikkerhet kunne vite hvilke faktorer
den tok i betraktning, hvordan den vektet disse betraktningene og hvilke funksjoner den
hadde. For å møte denne utfordringen med mangel på relevant kunnskap og innsikt i
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algoritmer, måtte jeg derfor benytte meg av både tidligere forskning på EdgeRank,
forskingsartikler og oppdaterte markedsføringsblogger/nettsider/bedrifter som kunne bidra til
å øke min egen innsikt i temaet.
En tredje og siste begrensning var muligheten til å hente ut korrekt og nødvendig informasjon
om utvalget fra Facebook. Som nevnt i metodekapittelet ble halvparten av det opprinnelig
tenkte utvalget utelatt fordi dataen ikke virket troverdig eller stabil. Selv om dette ikke hadde
noen innvirkninger på validitet eller reliabilitet hadde det likevel vært ønskelig å få brukt alle
enhetene som var tiltenkt i utgangspunktet.

7.4 Videre forskning
Som nevnt i forrige avsnitt foreligger det ingen klar teori om algoritmer i et
medievitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig perspektiv. Dette kan gjøre det vanskelig å få
et skikkelig teoretisk grunnlag, og man er nødt til å kun bruke tidligere og aktuell forskning på
temaet som teorigrunnlag. Derfor vil all forskning som omhandler algoritmer i dette feltet
bidra til å kaste lys over temaet.
Spørsmålet om hvor mye av rekkevidden som skyldes organisk spredning og hvor mye som
skyldes annonsering dukket opp underveis i denne oppgaven, og kan være et mulig
utgangspunkt for videre forskning. Denne oppgaven berører så vidt temaet om hvordan de
ulike handlingene relatert til innlegg (reaksjoner, delinger, kommentarer, klikk på innlegg
m.m) vektes ulikt. En mer grundig gjennomgang av hvordan disse veies opp mot hverandre
vil kunne avsløre mye om hvordan algoritmen fungerer i praksis.
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fra https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 7: Innlegg relatert til nerder. Statusoppdatering [2017, 9 januar]. Hentet fra
https://www.facebook.com/pg/PostenNO/posts/?ref=page_internal
Figur 8: Statusoppdatering hvor Posten advarer mot forsøk på svindel. Statusoppdatering
[2016, 3 februar]. Hentet fra https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 9: Statusoppdatering hvor Posten advarer mot forsøk på svindel nr. 2. Statusoppdatering
[2015, 15 januar]. Hentet fra https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 10: Statusoppdatering som illustrerer hvordan Posten forsøker å engasjere Facebookbrukene. Statusoppdatering [2016, 24 januar]. Hentet fra
https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
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Figur 11: Statusoppdatering hvor Posten forsøker å engasjere gjennom å skape aktiverende
følelser Statusoppdatering [2016, 26 oktober]. Hentet fra
https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 12: Innlegg med link til quiz. Statusoppdatering [2016, 20 september]. Hentet fra
https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 13: Innlegg som viser organisk, betalt og total rekkevidde for innlegg om Norges
Fineste Pakke. Statusoppdatering [2015, 21 juni]. Hentet fra
https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 14: Innlegg om håndballjentenes bloopers. Statusoppdatering [2016, 20 desember].
Hentet fra https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 15: Innlegg om nytt frimerke i anledning Bodø 200 år. Statusoppdatering [2016, 20
mai]. Hentet fra https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 16: Klipp fra video om Norges fineste pakke. Statusoppdatering [2015, 9 oktober].
Hentet fra https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 17: Klipp fra video om Norges fineste pakke. Statusoppdatering [2015, 9 oktober].
Hentet fra https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 18: Startbildet for innlegg om Michael som mottar Norges Fineste Pakke.
Statusoppdatering [2015, 9 oktober]. Hentet fra
https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 19: Klipp fra video om Norges fineste pakke. Statusoppdatering [2015, 9 oktober].
Hentet fra https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 20: Klipp fra video om Norges fineste pakke. Statusoppdatering [2015, 9 oktober].
Hentet fra https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 21: Klipp fra video om Norges fineste pakke. Statusoppdatering [2015, 9 oktober].
Hentet fra https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 22: Statistikk over innlegg med glad gutt som mottar post. Statusoppdatering [2015, 1
september]. Hentet fra https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 23: Oversikt over Postens tilhengere, personer nådd og personer som er engasjert.
Figur 24: Illustrasjonen viser hvordan Facebook presenterer annonseringsprosessen. Hentet
fra https://www.facebook.com/business/products/ads/ad-targeting [2017, 4 januar]
Figur 25: Statusoppdatering om Black Friday. Statusoppdatering [2016, 28 novemeber].
Hentet fra https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
Figur 26: Statusoppdatering om OL-ilden. Statusoppdatering [2016, 14 januar]. Hentet fra
https://www.facebook.com/PostenNO/?fref=ts
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