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Sammanfattning 
Det sociala mediet Instagram är en applikation där människor världen runt kan dela med sig 

av resor, måltider och den nya familjemedlemmens ankomst. Genom att kommentera, gilla, 

arkivera och utforska kan användaren hålla sig uppdaterad dygnet runt. När Instagram i mars 

2016 meddelade att de skulle införa algoritmer, vilka profilerar och kartlägger användare, 

ändrades rangordningen på inläggen i användarnas flöde. Vem som nu får se vad, när och hur 

styrs av dessa osynliga matematiska formler.  

Studien syftar till att undersöka hur svenska Instagramanvändare i åldern 15-40 år upplever 

dessa personliga algoritmer och huruvida dessa har en inverkan på hur de använder sig av 

applikationen. Då Instagram är tätt förknippat med att visa upp sig själv ser jag det även 

intressant att undersöka vilken roll algoritmerna har för individernas syn på sig själva.  

Genom mixed methods kommer både en enkät och kvalitativa intervjuer att utföras för att få 

en genomgripande förståelse för fenomenet på flera plan. Den kvantitativa delen ämnar att 

skapa en mer generell uppfattning hur individerna upplever algoritmerna och hur deras 

användning ser ut. Detta medan den kvalitativa delen är till för att fördjupa förståelsen för 

relationen mellan individerna och algoritmerna. Med hjälp av teorier rörande synlighet, 

algoritmer och identitet är målet att få en djupare förståelse för detta tämligen nya fenomen.  

Analysens resultat visar att medvetenheten är måttlig och kunskapen om algoritmerna är 

relativt begränsad. Det finns en tydlig skillnad mellan de som har skapat egna teorier om hur 

algoritmerna fungerar och de som är helt omedvetna. Vidare var det tydligt att algoritmerna 

hade en inverkan - både medvetet och omedvetet - på individerna vad gällde olika strategier 

för att bättre synas och få likes. Slutligen visade det sig att de personliga algoritmerna spelar 

en jämförelsevis stor roll för individernas syn på sig själva i termer av validitet och reflektion. 

Nyckelord: personliga algoritmer, Instagram, algorithmic imaginary, panoptikon 
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“Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och 
föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och 

vill kontakt till vad pris som helst.” - Hjalmar Söderberg  1

Hjalmar Söderberg (1905). Doktor Glas. Stockholm: Albert Bonniers Förlag1
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Definitioner 
Flöde: utgörs av de personer som användaren följer på Instagram. Här kan även annonser 

visas som Instagram anser vara relevant för användaren (Instagram, 2018b).  

Hashtags: en sorts digital märkning där # sätts framför ett ord eller fras för att organisera och 

strukturera händelser eller ämnen (Nationalencyklopedin, 2017). 

Instagram Stories: Användarna kan lägga upp bilder och videos - även kallade händelser - på 

sin profil som sedan försvinner efter 24 timmar (Instagram, 2018b).  

Likes: engelska för gilla. För att likea ett inlägg dubbelklickar man på inlägget alternativt på 

hjärtat under bilden eller videon (Instagram, 2018b). Innebörden av att likea ligger i att visa 

sin uppskattning gentemot användaren och det som visas i inlägget.  

Personlig algoritm: systemet visar användaren specifikt innehåll baserat på dennes aktivitet 

och uttrycka intressen på applikationen (Gillespie, 2014:22). 

Scrolla: svensk version av engelska ordet ”scroll” (sv:rulla). Möjligheten - med hjälp av 

fingrar eller verktyg - att flytta en display på en digitalskärm för att kunna se nytt material 

(Oxford Dictionary, 2018).  
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1. Inledning 
Att sociala medier har kommit att bli en allt större del i våra liv är det nog ingen som missat. 

Likes, kommentarer, hashtags och följarantal präglar idag många individers liv. Enligt 

Svenskarna och Internet (2017) scrollar alla åldersgrupper mer än någonsin och idag är det 

cirka 53 procent av alla svenska Internetanvändare som använder Instagram. Bilder på mat, 

vänner, resor och familj utgör en stor del av det innehåll som individer idag publicerar på 

applikationen. Likt ett flertal andra sociala medier - såsom Facebook och Twitter - ändrade 

Instagram hur dessa bilder skulle komma att synas. I mars 2016 publicerade Instagram ett 

blogginlägg där de meddelade att inläggen inte längre skulle visas i kronologisk ordning, utan 

baseras på sannolikheten vilka inlägg användaren skulle vilja se (Instagram, 2016a). Vem 

som nu får se vad, när de får se det och hur de får se det bestäms av så kallade algoritmer som 

rangordnar inläggen. Hur något visas för användarna har i fler avseende blivit mer intressant 

än vad (Bucher, 2012:1165).  

I och med detta har flera forskare försökt förstå sig på algoritmernas nya roll i individernas 

användning av sociala medier (Skrubbeltrang, Grunnet & Tarp, 2017; Rader & Gray, 2015; 

Bucher, 2012). Forskningsområdet saknar dock fler studier om Instagrams algoritmer, ett hål 

denna uppsats ämnar att försöka fylla och anses vara vetenskapligt relevant av två 

anledningar. För det första ser jag användarnas uppfattning om algoritmen som en viktig del i 

den fortsatta förståelsen av de sociala mediernas inverkan på individen i stort. Exempelvis i 

fråga om självbild eller mental hälsa. För det andra är förståelsen om fenomenet oerhört 

viktig för den fortsatta utformningen av sociala medier och dess tillhörande algoritmer. Att 

undersöka dessa, allt som oftast, osynliga formler är nödvändigt för att få en förståelse för 

algoritmernas allt större roll i att forma människans världsbild (Kitchin & Dodge, 2011). Min 

förhoppning är att upplysa fler Instagramanvändare - och de som inte använder det - om de 

algoritmer som ligger bakom systemet och som styr vad de ska och får se.  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1.1 Syfte 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur ett litet urval av svenska Instagramanvändare, i 

åldern 15-40 år, förhåller sig till Instagrams personliga algoritmer och om dessa har en 

inverkan på individernas förståelse och användning av applikationen. Detta kommer att 

studeras genom mixed methods - där både kvantitativa och kvalitativa metoder används - 

med stöd i teorier som behandlar synlighet, algoritmer och identitet. Målet är att få en djupare 

förståelse för hur individerna uppfattar algoritmerna och om deras beteende på något sätt 

påverkas. Vidare ser jag det även intressant att undersöka om algoritmerna kan ha en inverkan 

på individernas självbild, detta då Instagram tätt är förknippat med att visa upp sig själv och 

sitt liv. 

1.2 Frågeställningar 
- I vilken utsträckning är individerna medvetna om de personliga algoritmerna? 

- Har de personliga algoritmerna en inverkan på hur individerna använder Instagram och i så 

fall på vilket sätt? 

- Vilken roll har de personliga algoritmerna för individernas syn på sig själva? 

1.3 Avgränsning 
Då uppsatsen främst handlar om hur användare påverkas, tolkar och upplever algoritmerna 

kommer inte dess matematiska eller tekniska uppbyggnad och funktion att behandlas. Hur 

algoritmen väljer vilka inlägg som synliggörs kommer på ett enklare plan att förklaras, dock 

inte i detaljer avseende formler. Detta anses inte relevant för undersökningens syfte i och med 

att användarnas uppfattning är det som är centralt och inte den bakomliggande logiken i sig. 

Undersökningen kommer endast att dra slutsatser kring de användare som deltar i enkäten 

och i de enskilda intervjuerna och syftar således inte att undersöka alla Instagramanvändare i 

världen eller ens i Sverige. Urvalet har begränsats till Instagramanvändare (hon, han, hen) i 

åldern 15-40 år, då det enligt Svenskarna och Internet (2017) är individer inom det 

åldersspannet som använder sig mest av Instagram i Sverige. Kvinnor använder applikationen 

i förhållande mer än männen, kön kommer dock inte att tas i beaktning då det inte anses 

relevant för undersökningens syfte. Vidare togs det inte hänsyn till individernas geografisk 

placering, förutom att de skulle vara svensktalande. Denna avgränsning gjordes för att 

underlätta genomförandet av studien givet den tidsram som gavs. Slutligen ansågs de 

medverkande inneha en grundförståelse om Instagram och en avgränsning har dragits 
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avseende hur ofta de använder applikationen. Trots detta anser jag att undersökningen är 

relevant då detta är en av de få studier i nuläget som behandlar individens perspektiv på 

Instagrams personliga algoritmer. 

1.4 Disposition 
I kapitel 2 kommer bakgrund till området att presenteras beträffande algoritmer som funktion 

och Instagrams motiv till implementeringen av sina. Sedan presenteras tidigare forskning i 

kapitel 3 om Instagrams och Facebooks algoritmer då området ännu inte är vidare utforskat. 

Den tidigare forskningen tar ständigt användarnas perspektiv utifrån plattformarna för att få 

en ökad förståelse för hur de förhåller sig till fenomenet. Därefter, i kapitel 4, kommer teorier 

om panoptikon och synlighet, the algorithmic imaginary samt the algorithmic identity att tas 

upp. Dessa är uppsatsens pelare och ska givetvis kritiskt analyseras av läsaren. I kapitel 5 

presenteras metoden, hur en ska gå tillväga för att analysera algoritmer, uppsatsens urval och 

den datainsamling som genomförts. Slutligen kommer resultat och analys i kapitel 6 och 

diskussionen i avslutande kapitel 7.  
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2. Bakgrund 
För att presentera området kommer först en kortare beskrivning av algoritmer utifrån Kitchin 

(2016). Sedan introduceras Instagram och det blogginlägg som ligger till grund för denna 

uppsats.  

2.1 Algoritmer 
Algoritmer ”[…] are encoded procedures for transforming input data into a desired output, 

based on specified calculations” (Gillespie, 2014:1). Förenklat är det programmerade 

matematiska formler som systematiskt sorterar, kategoriserar, analyserar, profilerar, 

visualiserar, söker och reglerar människor, processer och platser (Kitchin, 2016:18). De finns 

på Internet, i infrastruktur, på aktiemarknaden och i sociala medier. Varje sida vi besöker, 

varje klick, varje kommentar och varje gång vi loggar in på en sida arkiveras och 

kategoriseras (Gillespie, 2014:4). Denna data ligger senare till grund för vad vi får se, och 

kanske främst hur vi ser något på exempelvis sociala medier. Utan data eller information är 

algoritmer meningslösa (Gillespie, 2014:3). Gillespie (2014:18) menar att genom 

användningen av hashtags gör användarna sig ”algorithmically recognizable”. Det handlar 

inte endast om att delta i en konversation om ett ämne eller förhoppningen att få mer likes, 

utan algoritmerna ändrar vårt sätt att uttrycka oss själva för att bättre uppfattas av den 

(Gillespie, 2014:18). Algoritmerna formger på nytt hur människor och objekt interagerar med 

och passerar genom diverse system (Kitchin, 2016:19).  

Kitchin (2016) menar att det finns ett starkt behov av att kritiskt analysera algoritmer och 

deras plats i samhället. Vi behöver förstå hur de fungerar, vilka effekter de har och belysa den 

makt de besitter (Kitchin, 2016:18). Algoritmerna skapas idag allt oftare för syften som inte 

är neutrala, detta exempelvis för att framkalla önskade beteenden eller identifiera, sortera och 

kategorisera människor (Kitchin, 2016:18). Dessa oneutrala uttryck skulle kunna vara för 

kommersiella intressen, något Instagrams användare tidigare uttryckt (Skrubbeltrang, 

Grunnet & Tarp, 2017). Det handlar om en ny ständigt närvarande, men inte alltid synlig, 

makt och är av denna anledning intressanta att analysera. De styr utan att märkas och skapar 

värde och mening till innehåll (Kitchin, 2016:18; Bucher, 2012:1166). Vad som utgör en 

algoritm förändras ständigt och sätten att tänka på, och om, dem är flytande (Kitchin, 

2016:16). 
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2.2 Instagram 
Instagram är idag med sina 800 miljoner dagligt aktiva användare en av de största sociala 

medierna (Omnicore, 2018; Instagram, 2018a). Användarna kan lägga upp bilder, videos, 

Instagram Stories, skicka direktmeddelanden, följa hashtags (#), gilla, kommentera, dela och 

scrolla. Varje dag laddas 95 miljoner bilder upp, en siffra som ökar varje år (Omnicore, 

2018). I mars 2016 publicerade Instagram ett blogginlägg med rubriken ”See the moments 

you care about first” som skulle komma att förändra hur dessa miljontals bilder visades för 

användarna (Instagram, 2016). 

I blogginlägget annonserade de att användarnas flöde hädanefter skulle baseras på vilka 

inlägg Instagram tror de är mest intresserade (Instagram, 2016a). Detta var en relativt stor 

omställning från den tidigare kronologiska ordningen, vilken krävde att användarna behövde 

scrolla genom hela sitt flöde för att inte missa några bilder. Av denna anledning menar 

Instagram att det har blivit svårare för användarna att hänga med i alla inlägg som publiceras 

och att användarna i genomsnitt missar 70 procent av deras flöden (Instagram, 2016a). Detta 

ledde till implementeringen av personliga algoritmer, där varje enskild användares flöde 

baseras på vad de tidigare gillat, vilka intressen de har och den information de angivit 

(Instagram, 2018b). ”The order of photos and videos in your feed will be based on the 

likelihood you’ll be interested in the content, your relationship with the person posting and 

the timeliness of the post” (Instagram, 2016a). Några månader senare skrev Instagram ett nytt 

blogginlägg, med samma rubrik, att användarna gillar mer foton, kommenterar mer och 

generellt engagerar sig i community på ett aktivare sätt än tidigare (Instagram, 2016b). 

Huruvida användarna gillade eller inte gillade förändringen säger dock inte blogginlägget. 

Ingen utanför Instagram vet egentligen hur algoritmen fungerar men utifrån Instagrams 

blogginlägg kan det antas att de baseras på vilka hashtags som används, hur länge användarna 

spenderar att titta på inlägg, hur snabbt publiken engagerar sig i innehållet, vilka användarna 

interagerar med, när inlägget läggs upp, vem man skickar direktmeddelanden till osv.  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3. Tidigare forskning 
Forskningen om algoritmer har under de senaste åren ökat, även om det fortfarande finns 

mycket kvar att undersöka. Avseende de personliga algoritmerna på Instagram är fältet dock 

inte lika utforskat, vilket kan bero på att de lanserades relativt nyligen och studier ännu inte 

har hunnit genomföras. Av denna anledning kommer studier som rör Facebooks algoritm 

EdgeRank att tas upp då medierna är relativt lika och grundidén densamma. Sökord som 

använts är ”personalized algorithms” och ”Instagram algorithm”. 

3.1 #RIPINSTAGRAM 
Skrubbeltrang, Grunnet och Tarp (2017) undersökte hur användare kommenterade och 

uttalade sig om Instagrams besked att införa personliga algoritmer. Genom att analysera 

Instagramanvändares tweets under hashtaggen #RIPINSTAGRAM (läs: rest in peace 

Instagram) ville de ser hur användarna själva såg på nyheten och hur de diskuterade den. 

Författarna ramade in användarnas kommentarer som counter-narratives (motberättelser) 

vilka sågs motsätta sig Instagrams organisatoriska narrativ att förbättra användarupplevelsen 

(Skrubbeltrang, Grunnet & Tarp, 2017). Dessa narrativ menar de dels visar den oro som 

användarna känner inför algoritmerna och delas upp i fyra kategorier: algorithmic hegemony, 

violation of autonomy, prevalence of commercial interests och deification of mainstream 

content (Skrubbeltrang, Grunnet & Tarp, 2017). Dessa fyra narrativ menar de visar den oro 

som användarna känner inför algoritmerna. Den förstnämnda - algoritmisk hegemoni - såg 

författarna som ett återkommande tema i analysen då användarna uttryckte en implicit 

förståelse för algoritmerna som kontrollerande och reglerande (Skrubbeltrang, Grunnet & 

Tarp, 2017). Känslan av att det är något som bestämmer vad de får se och inte se och att de 

inte kan påverka detta var överhängande. Den andra - inskränkning av användarnas autonomi 

- syftar till användarnas upplevelse att deras handlingsutrymme på applikationen helt enkelt 

inskränks genom algoritmen (Skrubbeltrang, Grunnet & Tarp, 2017). Användarna 

argumenterar att deras möjligheter att göra som de vill, exempelvis själva scrolla förbi bilder 

de inte vill se, begränsas av algoritmen (Skrubbeltrang, Grunnet & Tarp, 2017). Den tredje - 

allmänna förekomsten av kommersiella intressen - representerar användarnas förståelse för de 

personliga algoritmerna som centrerade runt kommersiella intressen (Skrubbeltrang, Grunnet 

& Tarp, 2017). Med andra ord upplever användarna att algoritmerna utnyttjar deras behov i 

syfte att skapa en reklammarknad. Skrubbeltrang, Grunnet och Tarp (2017) menar att en 

vanlig uppfattning är att synlighet på applikationen kan köpas, vilket innebär att större företag 
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och organisationer har bättre förutsättningar att nå ut. Det sista narrativet - gudsförklarandet 

av mainstream innehåll - refererar till idén om popularitet och det faktum att antal likes 

berättar för algoritmen att inlägget är värt att visas för många (Skrubbeltrang, Grunnet & 

Tarp, 2017).  

 

Överlag visade resultatet på ett ökat motstånd gentemot personliga algoritmer hos 

användarna, detta fast än resultatet samtidigt pekade på en begränsad medvetenhet om dem 

(Skrubbeltrang, Grunnet & Tarp, 2017). Användarna känner sig relativt hjälplösa inför 

algoritmerna och hur dessa inverkar på deras upplevelse på Instagram. De ser inte sig själva 

som en del i interaktionen hur de personliga algoritmerna utformas, något som troligtvis är på 

grund av avsaknaden från kunskap om algoritmerna (Skrubbeltrang, Grunnet & Tarp, 2017). 

3.2 Facebookanvändares upplevelse av algoritmer 
Rader och Gray (2015) undersökte i sin artikel Facebookanvändares förståelse och 

uppfattningar om de algoritmer som väljer vad som syns i deras nyhetsflöden. Författarna tar 

upp idén om feedback loopar och menar att ”what users learn about the system when they act 

as consumer can affect the choices they make as producers of content” (Rader & Gray, 

2015:173). D menar att Facebook och Google karaktäriseras av detta system vilket leder till 

att användarnas förståelse och tro om hur dessa filtrerande algoritmer fungerar är en viktig 

faktor i att forma beteendet på plattformarna (Rader & Gray, 2015:173). För att undersöka 

detta analyserade författarna svaren på en öppen fråga om huruvida användarna trodde att 

deras nyhetsflöde visade dem varje inlägg deras Facebookvänner skapade (ibid). Av alla 505 

respondenter svarade 73 procent nej på den frågan (Rader & Gray, 2015:177). En viktig 

aspekt är att författarna inte upplyste respondenterna om att enkäten avsedde algoritmerna på 

Facebook (Rader & Gray, 2015:175). Respondenternas svar påverkades således inte av det 

något skrämmande ordet algoritmer, utan var helt oberoende om algoritmernas roll i enkäten. 

Dock skriver författarna att de sökte sig till respondenter som tidigare hade tänkt på liknande 

frågor (Rader & Gray, 2015:176).  

Resultatet visade flera mönster om användarnas intuitiva teorier om hur Facebooks 

nyhetsflöde fungerar (Rader & Gray, 2015:180). Exempelvis hittade de Speculating about the 

algorithm där majoriteten respondenterna indikerade tro att något - läs Facebook - bestämmer 

vad som ska synas, men även att vilka inlägg de fick se baseras på vad systemet vet om dem, 
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hur populär inlägget blir och tidigare interaktion med andra användare (Rader & Gray, 

2015:178). Respondenterna sades även uppleva Violating Expectations där deras uppfattning 

om hur deras nyhetsflöde skulle fungera inte möttes, exempelvis när inläggen inte visas i 

kronologisk ordning eller gamla inlägg som visas om och om igen (Rader & Gray, 2015:178). 

De slutsatser som kan dras från studien är att användarna varierar kraftigt i hur de uppfattar 

och förstår algoritmens beteende genom att filtrera innehåll, vilket i sin tur påverkar hur de 

interagerar med och upplever applikationen som de använder (Rader & Gray, 2015:181). 

3.3 ”I always assumed that I wasn’t really that close to 
[her]” 
Eslami et al. (2015) undersökte också Facebooks osynliga algoritm EdgeRank och hur 

användarna resonerade kring dem. De genomförde en mixed methods undersökning 

bestående av tre faser; först fick respondenterna svara på en enkät vilken mätte deras 

medvetenhet om algoritmerna, sedan simulerade forskarna deras flöde via en applikation och 

intervjuade respondenterna samtidigt och slutligen följdes respondenterna upp för att 

utvärdera möjliga konsekvenser av förståelsen om algoritmen (Eslami et al, 2015:154f). Det 

tydligaste resultatet i studien var att över hälften av de 40 respondenterna (62,5 procent) inte 

var medvetna om att deras flöden valdes av en algoritm (Eslami et al, 2015:153). Användarna 

i studien drog dessutom felaktiga slutsatser om deras relationer och antog att hur deras flöden 

såg ut var på grund av deras vänner och familjs avsikt eller vanor. Att en vän inte syntes i 

flödet upplevde respondenterna var för att vännen helt enkelt ”dropped them due to political 

disagreements or their unappealing behaviour” (Eslami et al, 2015:161). De uttryckte stor 

besvikelse över de gånger som familj och nära vänner inte syntes i deras flöden (Eslami et al, 

2015:153). 

Eslami et al. menar att ”on Facebook, ignorance of the algorithm had serious 

consequences” (2015:161). Hur länge individerna hade varit användare på Facebook 

korrelerade dock inte med kunskapen om hur algoritmen fungerade (Eslami et al, 2015:161). 

Däremot spelade den direkta inblandningen med algoritmen in, alltså hur individerna möter 

och interagerar med algoritmen. Eslami et al (2015:159) såg även i den första fasen av 

studien att de deltagare som var medvetna, deras uppfattning om algoritmen påverkade redan 

användningen och beteendet på Facebook. Genom att de var medvetna om hur den fungerar 
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(eller innehar teorier om hur den fungerar), så ledde detta till att de aktivt manipulerade deras 

flöden genom exempelvis att inte interagera med människor för att slippa se deras inlägg. 

3.4 Relevans för studien  
Trots att två av de tidigare studierna behandlar Facebooks algoritm anser jag att respektive 

studie visar på ett antal människors generella uppfattning om personliga algoritmer och hur 

viktigt det är att dessa undersöks vidare. Skrubbeltrang, Grunnet och Tarps (2017) resultat  

avseende användarnas motstånd till de personliga algoritmerna är ytterst intressant. Vidare är 

de narrativ som tagits fram i linje med det Eslami et al (2015) och Radar och Gray (2015) 

indikerar att de funnit. De har alla visat att förståelsen är relativt begränsad hos användarna 

och kanske speciellt i de studier där de vänt sig till individer som tidigare tänkt på detta.  

Skrubbeltrang, Grunnet och Tarp (2017) sökte aktivt upp individer som hade något att säga 

om algoritmen och således kan uppfattas som medvetna om den och hur den fungerar; Rader 

och Gray (2015) likaså. Jag har valt att undersöka individer som inte aktivt tänkt på detta 

tidigare och resultaten är därmed intressanta att ställa i kontrast mot varandra. Anledningen 

till varför ett relativt okänt urval inte undersökts tidigare kan vara att algoritmer är svåra att 

undersöka på grund av dess flytande karaktär (Kitchin, 2016:20) och att då söka sig till 

individer som tidigare tänkt på dem är lättare att få information från. 
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4. Teoretisk ram 
De teorier som kommer att behandlas avser algoritmens funktion i förhållande till mediet 

men även som en del i ett allt större maktspel. Förståelsen för hur de kan förstås beroende av 

kontext ses även som en viktig del i relation till individerna.  

4.1 Hot av (o)synlighet 
Taina Bucher (2012) vänder på Foucaults begrepp om panoptikon  och menar att 2

användningen av konceptet övervakning är förlegat och att synligheten (visibility) ska börja 

utforskas som en alternativ analysmetod (2012:1165). Ramverket kring panoptikon kan 

hjälpa belysa hur media i olika omfattning är en del i pendlandet mellan vad som synliggörs 

för vem och vad som inte gör det (Bucher, 2012:1165). Bucher (2012:1165) menar att hur 

något visas för användarna har kommit att bli mer intressant än vad. En idé som idag väcker 

mer intresse med tanke på att innehållet i media aldrig är neutralt utan tillskrivs alltid en 

mening och idén om synligheten spelar därmed en allt större roll (Bucher, 2012:1166; 

Kitchin, 2016:18). Det som styr vad som får och inte får synas på Facebook menar Bucher är 

algoritmerna och den information de samlar in om användarna. Algoritmerna livnär sig på 

den data och information som användarna själva tillhandahåller, men även hur de använder 

sig av applikationen och vilka bilder de gillar, kommenterar, delar och arkiverar (Bucher, 

2012:1172; Gillespie, 2014:3). Datan som algoritmen processar beror med andra ord nästan 

alltid på användaren själv och dess relation till sina vänner (Bucher, 2012:1173). Foucault 

skriver ”he is seen, but he does not see; he is the object of information, never a subject in 

communication” (Foucault, 1977:5). Användarna syns av algoritmen men ser den inte själv. 

Bucher pratar om ett hot av osynligheten, något hon menar är det som börjat bestämma 

subjektets handlingar istället för Foucaults idé om hotet av ständig observation (Bucher, 

2012:1171). Somliga individer vill synas till varje pris och att inte kategoriseras som 

tillräckligt viktig av algoritmen och att drunkna bland hundratals andra inlägg är något som 

styr hur de beter sig på Facebook. Likt Foucaults panoptikon dokumenteras allt fångarna (läs 

användarna) gör och tas i beaktning av fångvaktarna (läs algoritmen) vilka är ”the 

 I Discipline and Punish (1977) introducerade Michael Foucault teorin om panoptikon vilken bygger på Jeremy 2

Benthams fängelsebyggnad från 1700-talet. Fängelset är en ringformig byggnad där det i centret står ett torn 
prydd av stora fönster; den yttre byggnaden är indelad i likformiga celler med ett fönster på insidan, som 
motsvarar fönstren på tornet, och ett fönster på utsidan så att ljuset kommer in (Foucault, 1977:5). Idéen med 
panoptikon är att fångarna inte vet om de blir iakttagna eller inte av vakterna och osäkerheten leder till att de 
anpassar sitt beteende som om de vore ständigt iakttagna (Foucault, 1977:5ff). 
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representatives of power” (Foucault, 1977:2). För att synas på plattformen måste en särskild 

logik följas; genom att engagera sig, skapa aktivitet, följa och gilla, kommentera och dela 

vidare. Att vara synlig är att bli utvald för - och av - algoritmen och straffet är att 

osynliggöras (Bucher, 2012:1174f). Bucher menar, likt Foucault, att det handlar om att 

disciplinera användarna till ett önskat beteende (Bucher, 2012:1175). Detta önskade beteende 

i dagens sociala medier är att använda det så mycket och länge som möjligt för att bidra med 

ännu mer information om sig själv. EdgeRank och Facebook, genom att visa andra 

användares aktivitet, skapar intrycket att alla deltar och gör deltagandet till en norm (Bucher, 

2012:1175). Kommentarsfälten är synliga för alla användare och likaså vilka som gillar dem. 

Bucher (ibid) menar att EdgeRank, genom en disciplinär teknik, skapar användare som 

ständigt omformulerar deras beteende på applikationen för att möta det normala. ”Not 

conforming to the rules set out by the architectural program is thus punishable” (Bucher, 

2012:1175). Genom att inte följa normen blir individen straffad med osynlighet och belönad 

med synlighet. Jämfört med Foucaults panoptikon behandlas däremot användarna på 

Facebook inte likvärdigt, utan vissa prioriteras över andra. ”Visibility is not something 

ubiquitous, but rather something scarce” (Bucher, 2012:1172).  

4.2 The algorithmic imaginary 
Idén att algoritmerna inte endast kan påverka vad människor tänker om de sociala medier och 

system de vardagligen interagerar med, utan kanske mer hur olika sätt att tänka om vad 

algoritmer är och gör kan ha en inverkan hur dessa system används (Bucher, 2017:32). 

Bucher (2017) har, genom intervjuer och analyser av Facebookanvändare, myntat begreppet 

the algorithmic imaginary; ”ways of thinking about what algorithms are, what they should be, 

how they function and what these imaginations in turn make possible” (2017:39). Begreppet 

beskriver förutom de mentala modeller som människor konstruerar om algoritmerna, de 

affekter som uppstår i interaktion med algoritmerna och vilken makt dessa förställningar har 

(Bucher, 2017:41). Det ska därmed inte ses som falska uppfattningar om algoritmer utan mer 

de olika sätten som användarna föreställer, uppfattar och upplever dem som och vad detta i 

sin tur möjliggör avseende deras beteende och användning på applikationen (Bucher, 

2017:31).  

De användare som upplever sig medvetna om algoritmen kommer, i enlighet med teorin, att 

använda sig av det sociala mediet annorlunda jämfört med den individ som inte har kunskap 
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om algoritmer (Bucher, 2017:40). När användarna endast uppdaterar sina sociala medier en 

viss dag och tidpunkt, lägger upp flera bilder istället för en, använder sig av anpassade ord 

och gillar utvalda bilder så formger de på nytt deras uttryckssätt för att bättre uppfattas av 

algoritmen, en tanke som går i linje med Buchers (2012) tidigare idé om hotet om 

osynligheten (Bucher, 2017:37). Användarna kan, om de besitter egna teorier om hur 

algoritmen fungerar, påverka algoritmen med sitt beteende genom att exempelvis använda sig 

av ovan nämnda strategier. Dessa beteende påverkas inte endast av algoritmen menar Bucher, 

utan dessa handlingar har också möjlighet att påverka själva algoritmen som genererade 

responsen från användarna från första början (Bucher, 2017:41f). Besitter användarna 

felaktiga teorier som inte tas upp av algoritmen leder även detta till ökad förståelse. Att 

algoritmerna gör något med människor är ett perspektiv som blivit allt mer uppmärksammat 

(se Beer, 2009; Cheney-Lippold, 2011). Bucher framför dock idén att relationen mellan 

individerna och algoritmerna är ömsesidig; användarna är de som skapar innehållet och 

tillhandahåller den information vilken algoritmerna dels formas av (Bucher, 2017:41).  

Vad som ligger till grund för dessa strategier är, som tidigare nämnts, de situationer 

användarna möter algoritmerna. Popularitet är kärnan i de flesta sociala nätverkssajter och 

idén om det, menar Bucher, kan leda till att användarna utvecklar diverse strategier för att 

exempelvis visa algoritmen att deras innehåll är relevant (Bucher, 2017:36). Användarna kan 

säga sig göra ”algorithmically recognizable” (Gillespie, 2014:18; Bucher, 2017:37) genom 

exempelvis användning av hashtags för att göra sig synliga. Algoritmerna kan, förutom att 

automatiskt påminna individerna, även göra att användarna glömmer (Bucher, 2017:39). 

Individer som inte klassas som tillräckligt relevanta för användaren sorteras bort och visas 

mindre, alternativt inte alls, i flödet. Känslan som uppstår hos användarna är att Facebooks 

algoritm gör val åt dem och därmed kontrollerar vad de får och inte får se (ibid). 

Sammanfattningsvis menar Bucher (2017:40) att användarnas uppfattning om vad algoritmen 

är och dess funktion också formar deras inställning och agerande gentemot den. 

4.3 Algoritmisk identitet 
Allt du gör på internet och i sociala medier sparas, arkiveras och används för att kartlägga 

vem du är, gör och gillar. Cheney-Lippold (2011) menar att detta är resultatet för en ny så 

kallad algoritmisk identitet: ”an identity formation that works through mathematical 

algorithms to infer categories of identity on otherwise anonymous beings” (2011:165). 
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Algoritmerna är en del i den indirekta och kontinuerliga regleringen av användarnas identitet 

och kroppar genom konstruktionen av föränderliga kategorier, en ”cybernetic categorization”, 

vilka i grunden är byggda för att ringa in en specifik typ av konsumenter (Cheney-Lippold, 

2011:176). Kategoriseringen grundas på basis av individens algoritmiska identitet vilken 

”tells us who we are, what we want, and who we should be” (Cheney-Lippold, 2011:177). 

Individerna, menar Cheney-Lippold, lever i en onlinevärld där deras identifiering till stor del 

görs åt dem (2011:165). Detta genom att algoritmerna skapar och organiserar användarnas 

upplevelser online (Cheney-Lippold, 2011:167). Beroende på vad algoritmen speglar tillbaka 

till individen kan denne uppfatta sig olika eller kanske rentav helt annorlunda. Gillespe 

(2014:21) menar att ”[…] algorithms are a powerful invitation to understand ourselves 

through the independent lens they promise to provide”. Individernas förståelse om sig själva 

ligger delvis i vad algoritmerna visar; men som Bucher (2017:34) menar handlar det inte 

endast om att algoritmernas kategoriseringar stämmer överens med individens uppfattning 

om sig själv utan även till vilken grad identifikationen sker genom ”the ’eyes’ of the 

algoritm”. Frågan vi bör ställa oss är inte om kategoriseringarna och klassificeringarna 

algoritmerna gör om oss stämmer; utan om vi börjat anamma dessa i vår syn på oss själva. 

Gillespie (2014:21) menar också att algoritmerna på sociala medier för med sig en känsla av 

validering när systemen exempelvis rekommenderar en bok individen redan gillar eller när 

individens favoritämne ”trendar” på Twitter. Detta skulle även kunna vara fallet när 

individerna stöter på det innehåll de är intresserade av - musik, skönhet, träning, mat eller 

komedi - på Instagrams Sök och Utforska funktion. Valideringen för med sig en förståelse av 

en själv genom det algoritmerna samlat in och kartlagt om individen. Ju mer data som samlas 

in i och med individernas användning, desto mer anpassade blir algoritmerna och möjliggör 

en ändring i användarens upplevda behov (Cheney-Lippold, 2011:168).  

Den cybernetiska kategoriseringen övertygar försiktigt användare att handla enligt ett 

normaliserat beteende genom den konstanta omdefinitionen av identitetskategorierna 

(Cheney-Lippold, 2011:177). Vi håller på att förlora äganderätten över de kategorier som 

ligger till grund för våra identiteter och hur vi förstår oss själva (Cheney-Lippold, 2011:178). 

Teorin framför med andra ord idén om att algoritmerna har en samhällelig makt över 

individens identitet genom konstruktionen av önskvärda kategorier och beteenden. 
!19



5. Metod och material 
Innan metoden presenteras kommer en kortare diskussion om hur man analyserar algoritmer 

och de problem som uppstår. De metodologiska begreppen kommer inte att översättas till 

svenska utan benämns enligt det engelska namnet. Detta då jag anser att det inte finns tydliga 

översättningar som gör begreppen rättvisa. 

5.1 Att analysera algoritmer 
Varför vi bör analysera algoritmer har behandlats i underavsnitt 2.1. Denna del ämnar berätta 

hur vi kan gå tillväga. Kitchin (2016:20ff) menar att det finns tre signifikanta utmaningar 

med att undersöka algoritmer, något som kräver praktiska lösningar. Den första utmaningen 

är att det kan vara svårt att få åtkomst till algoritmerna i och med deras ”black boxed 

nature” (Kitchin, 2016:20). Det vill säga svårigheten att veta exakt vad som pågår inuti själva 

algoritmen. För det andra är de oftast sammanflätade med varandra vilket kan försvåra 

analysen av en specifik algoritm (ibid). Den sista utmaningen är att algoritmerna inte är fasta, 

utan oförutsedda, flytande och i konstant förändring (ibid). Vilken metod och 

tillvägagångssätt som kan, och bör, användas till att studera algoritmer beror på i vilken 

kontext och avseende de ska undersökas samt vilken sorts algoritm det är. Att analysera 

algoritmerna på en hemsida är inte detsamma som algoritmerna på Instagram. Här är det 

särskilt viktigt att ta hänsyn till att algoritmen inte endast är såsom skapad av 

programmerarna, utan också är beroende av vad användarna gör med den (Gillespie, 2014:3). 

Kitchins metodförslag ska dock inte ses som krav utan snarare en utgångspunkt för vidare 

analys (Kitchin, 2016:26). 

5.2 Mixed methods 
För att på ett så genomgripande sätt som möjligt genomföra denna undersökning har jag valt 

att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod. Kvantitativa enkäter - med öppna och stängda 

frågor - har använts för att få en generell uppfattning om andelen individer som upplever 

algoritmerna och hur de använder Instagram. Kvalitativa intervjuer genomfördes för att få en 

djupare förståelse för relationen mellan individerna och algoritmerna i deras egna ord. 

Kombinationen av detta slag kallas inom metodologin för mixed methods och har på senare 

tid kommit att bli vida accepterat (Bryman, 2016:635). Mixed methods karaktäriseras av att 

forskaren 

- på ett övertygande och noggrant sätt samlar in och analyserar både kvalitativ och 

kvantitativ data (baserade på forskningsfrågor); 
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- blandar (eller integrerar eller knyter samman) de två formerna av data samtidigt genom att 

kombinera dem (eller sammanfoga dem), följande genom att en bygger på den andra, eller 

bädda in den ena i den andra; 

- ger prioritet till en eller båda formerna av data (i termer av vad forskningen betonar); 

- använder dessa procedurer i en enda studie eller i flera faser av en studie; 

- ramar in dessa procedurer inom filosofiska världsåskådningar och teoretiska linser; och  

- kombinerar procedurerna till specifika forskningsdesigner som styr tillvägagångssättet för 

genomförandet av studien. (Creswell & Plano Clark, 2011:5).  

Bryman (2006 i Bryman, 2016:641) har identifierat arton olika sätt som kvalitativ och 

kvantitativ metod kan kombineras. De sätt som nedan nämns anser jag motivera mitt val av 

metod och det kombinationen förväntas möjliggöra. Det första är i termer av helhet 

(completeness), då jag anser att kombinationen av metoderna kommer ge en större bild och 

förståelse för forskningsfrågorna men även fenomenet som stort (Bryman, 2016:644). Vidare 

kommer metoderna att kompensera varandra avseende dess styrkor och svagheter (offset); 

den kvalitativa metoden kan hjälpa förklara resultatet av den kvantitativa (explanation) och 

resultaten kan valideras genom användning av två metoder (triangulering) (Bryman, 2006 i 

Bryman, 2016:641). Flick (2014:184) menar att användningen av triangulering möjliggör en 

ökad kunskapsproduktion genom nyttjandet av ytterligare en metod. Trianguleringen bidrar 

med en ökad validitet till undersökningen genom att resultatet står på två metoder och 

datainsamlingar, något som medför en ökad räckvidd och djup i tillvägagångssättet (Flick, 

2014:184).  

De två metodernas styrkor och svagheter som ämnar kompensera varandra är den kvalitativa 

metodens styrka i att vara djupgående i kombination med den kvantitativa metodens 

generaliserbarhet (Bryman, 2016:401). Bryman (2016:401) menar att kvantitativa forskare 

ofta undersöker storskaliga sociala trender och sambandet mellan variabler, medan kvalitativa 

forskare anses undersöka småskaliga aspekter av den sociala verkligheten. Användningen av 

mixed methods möjliggör att fenomenet kan undersökas på både makro- och mikronivå. 

Samtidigt är det oerhört viktigt att vid användningen av mixed methods skilja på vad man vill 

komma åt med respektive metod (Flick, 2014:187). De insikter som skapas genom 

kombinationen ska vara mer fruktbar än om endast en metod används (Flick, 2014:184). 

Detta har jag försökt genom att låta metoderna fokusera på olika delar i undersökningen. 
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5.2.1 Convergent Parallel Design 
Den mixed methods design som kommer att användas är convergent parallel design, vilken är 

den mest välkända designen för kombination av detta slag. Den innebär att forskaren samlar 

in och analyserar både kvantitativ och kvalitativ data parallellt under processen, för att sedan 

slå samman resultaten i en övergripande tolkning och analys. Datainsamlingen är dock inte 

beroende av vardera metods resultat (Creswell & Plano Clark, 2011:77f). Emellertid finns det 

tre varianter av convergent parallel design och därmed olika sätt att praktiskt tillämpa 

metoden. I denna studie kommer en blandning av två varianter användas; parallel-databases 

och data-validation. Den förstnämnda, tillika den vanligaste varianten, innebär att två 

dataenheter genomförs oberoende av varandra och slås ihop först i tolkningen (Creswell & 

Plano Clark, 2011:80). De två typerna av data och deras resultat ställs därmed mot varandra i 

en jämförelse. Data-validation varianten innebär att forskaren använder sig av både öppna 

och stängda frågor i en enkät för att sedan använda svaren på de öppna frågorna med avsikt 

att bekräfta de stängda frågorna (Creswell & Plano Clark, 2011:81). Här samlas således båda 

dataenheterna in samtidigt för att sedan valideras mot varandra.  

Denna ytterligare kombination anser jag vara nödvändig då algoritmer och identitet är 

begrepp som kräver mer än det enkäten ensamt har att erbjuda. I överensstämmelse med data-

validation har jag därför samlat in båda typer av frågor i enkäten, med avsikt att de öppna ska 

validera svaren på stängda frågorna, men även intervjuerna för att kunna jämföra resultaten 

mellan de två dataenheterna i enlighet med parallel-databases (Creswell & Plano Clark, 

2011:81). Metoderna kommer således båda stå för datainsamlingen och sedan mötas i 

tolkningen av resultaten, i ”the point of interface” (Creswell & Plano Clark, 2011:78).  

Då ett flertal av frågorna i metoderna påminner om varandra kommer fokus vara att hitta 

likheter och jämföra svaren redan i analysstadiet. Creswell och Plano Clark (2011:184) 

rekommenderar att ställa parallella frågor i datainsamlingarna då resultaten lättare kan slås 

samman. Av detta följer att respektive metod har samma relevans i undersökningen. Studien 

har därmed ett dynamiskt synsätt där forskningsdesignen ytterligare kombinerar och 

överväger flera komponenter (Creswell & Plano Clark, 2011:59). Creswell och Plano Clark 

(2011:60) föreslår att forskare som är nybörjare inom mixed methods området ska utgå från 

en färdig design med tanke på den omfattande hjälp som redan finns tillgänglig. Detta har 

tagits i beaktning och endast små modifikationer av processerna har därför skett. 
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5.2.2 Fördelar och utmaningar med metoden 
En styrka med convergent parallel design är att det är en relativt enkel och effektiv design. 

Ytterligare fördel är det som i tidigare avsnitt beskrivits avseende den helhetsförståelse som 

möjliggörs. Vidare sker datainsamlingen separat vilket kan ses som en fördel i och med att 

forskaren då kan välja när, var och hur insamlingen ska ske (Creswell & Plano Clark, 

2011:78). Det innebär även att de traditionella metodologiska teknikerna som vanligtvis 

används även kan användas nu (Creswell & Plano Clark, 2011:78). Samtidigt kräver designen 

mycket kunskap och erfarenhet av respektive metod (ibid). Detta dels på grund av att 

metoderna ges lika mycket utrymme och därmed begär mer av forskaren. Forskaren behöver 

även tänka över konsekvenserna med att ha olika stora datainsamlingar när resultaten 

kombineras och vad som ska göras om resultatet från de båda metoderna inte stämmer 

överens och motsättningar uppstår (Creswell & Plano Clark, 2011:80). Detta upplever jag 

dock inte vara ett hinder då jag är förberedd på motsättningar i resultatet genom de 

urvalsmetoder jag gjort. Vidare har konsekvenserna med olika stora datainsamlingar tagits i 

beaktning, men inte setts som ett större problem. Detta då avsikten med respektive 

datainsamling inte är densamma för de två databaserna (Creswell & Plano Clark, 2011:184). 

Samtidigt är jag varse att det kvantitativa resultatet inte kan generaliseras med tanke på det 

icke-sannolikhetsurval som gjorts (Larsson, 2010:63). Avslutningsvis är jag medveten om den 

kunskap som krävs för att genomföra en mixed methods design som trycker lika mycket på 

båda metoderna. Genom det som ovan har beskrivits om tillämpningen av metoden och som 

nedan kommer att beskrivas avseende utförandet, är min förhoppning att läsaren kommer 

förstå de åtgärder som vidtagits i utformningen av undersökningen. 

5.3 Datainsamling 
Nedan beskrivs utformningen av enkät och intervju samt det urval som gjorts för metoderna.  

5.3.1 Enkät 
Den kvantitativa insamlingsprocessen består av en webbenkät (se bilaga 2), skapad i Google 

Forms, där datan samlas in från urvalsgruppen. Enkäten bestod av 18 frågor varav 3 var 

beroende på tidigare svar av respondenten, en tydlig fördel med webbenkäter (Bryman, 

2016:230-231). Enkäten ämnar skapa en uppfattning om andelen individer som upplever 

algoritmerna och hur respondenterna använder Instagram. Detta då den ger en möjlighet att 

undersöka olika parametrar och mönster (Trost, 2012:23). Alla frågor kopplas antingen på ett 

explicit eller implicit sätt till medvetenhet om algoritmerna och hur respondenterna i så fall 
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förhåller sig till dessa. Av denna anledning var det viktigt att instruktionerna och frågorna var 

tydliga och lättförståeliga för att dels säkerställa avsaknaden av variation samt att jag som 

forskare inte kunde närvara och rätta till misstag eller förklara vad som menades (Bryman, 

2016:222; Johansson, 2010:105; Trost, 2012:57). Frågornas ordningsföljd var även viktigt för 

att respondenterna skulle behålla intresset genom hela enkäten (Trost, 2012:57,91). Detta 

försökte jag göra genom att först ställa bakgrundsfrågor, sedan djupgående frågor där 

respondenterna tvingades tänka mer på sin användning, för att avsluta med några frågor 

rörande deras självbild. Enkäten kommer således att följa en standardiserad datainsamling för 

att stärka studiens reliabilitet och att jämförelser mellan svaren kan kan ske. Studiens 

reliabilitet avgörs av graden av trovärdighet samt hur väl mätinstrumenten mäter det som 

avses mätas (Trost, 2012:61ff).     

5.3.2 Intervju 
Den kvalitativa insamlingsprocessen bestod av semi-strukturerade intervjuer om cirka 20 

frågor samt 3 kompletteringsfrågor mejlade till respondenterna en vecka efter intervjutillfället 

(se bilaga 4). Likt enkätfrågorna är intervjufrågorna utformade med de valda teorierna i 

åtanke och undersökningens syfte och frågeställningar. Detta i syfte att utnyttja den 

kvalitativa metodens egenskap att få en djupare förståelse för fenomenet och beteenden 

(Trost, 2012:23). Följdfrågor ställdes om detta upplevdes behövas, dock var det respondenten 

som fick prata mest. Jämfört med enkäten var jag som forskare närvarande och kunde 

förklara vad som menades (Bryman, 2016:222). Detta sågs som en stor fördel om 

respondenterna inte skulle besitta kunskap om algoritmer. Här var det även viktigt att jag som 

forskare inte blandade mig i respondentens resonemang avseende algoritmerna för att leda 

denne i svaret (Larsson, 2011:74). Detta togs i beaktning genom utformningen av 

intervjuguiden för att vidare säkerställa studiens reliabilitet. 

5.3.3 Urval 
Urvalet består av svensktalande Instagramanvändare (han, hon, hen) i åldern 15-40 år som 

använder sig av applikationen minst fyra gånger i veckan. Respondenterna till webbenkäten 

valdes ut genom bekvämlighetsurval, vilket innebär att man väljer och använder de individer 

som lättast finns tillgängliga (Trost, 2012:31). Bekvämlighetsurval går under icke-

sannolikhetsurval vilket bygger på andra faktorer bortsett från slumpen (Johansson, 2010:91). 
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Anledningen till varför jag valde bekvämlighetsurval var främst på grund av att det var 

praktiskt och att föredra givet den tidsram som gavs.  

De tre intervjurespondenterna valdes ut genom ett ändamålsenligt urval (generic purposive 

sampling) som också är ett icke-sannolikhetsurval samt ett praktiskt och tidseffektivt val 

(Bryman, 2016:414). Jag kände dem inte personligen utan frågade en vän som objektivt 

rekommenderade tre av hens bekanta som använde sig av Instagram minst 4 gånger i veckan 

och var i åldrarna 18-25 år, vilket stämde väl in i mitt urval.  

Nackdelen med bekvämlighetsurval är att enkäten riskerar gå runt i liknande kretsar och 

urvalet blir då inte bli representativt vad beträffar individerna (Trost, 2012:24). Detta har 

tagits i beaktning och snöbollsurval implementerades genom att mina vänner delade inlägget 

för att minimera denna faktor. Snöbollsurval innebär att man, med hjälp av sina ursprungliga 

respondenter, får hjälp att lokalisera andra kandidater (Larsson, 2010:63). Trots 

medvetenheten och åtgärderna är enkätrespondenterna överrepresenterade av kvinnor (se 

bilaga 1). Likväl anses inte studien påverkas då den fokuserar på Instagramanvändares 

upplevelser av algoritmer och inte göra en åtskillnad mellan han, hon eller hen.  

5.4 Utförande 
Datan från respektive metod har således samlats in delvis oberoende, med undantag för de 

öppna frågor som ingår i enkäten. Enkäten (se bilaga 2) publicerades som en 

statusuppdatering på min personliga Facebookprofil (med cirka 300 vänner) där jag även 

uppmanade mina vänner att sprida enkäten. Detta ansåg jag vara lämpligt då vi umgås i 

liknande kretsar - avseende ålder och användningen av Instagram - som matchar mitt urval. 

Enkäten behöll jag på min profil i två dagar för att vara säker på att spridningen skulle vara så 

stor som möjligt. Tidpunkten när respondenterna svarade kan därför skilja sig åt, något Trost 

(2012:58) menar är en faktor man aldrig riktigt kan styra. Inlägget delades av fyra 

Facebookvänner.  

Intervjuerna hölls i ett avskilt rum på respektive respondents arbetsplats då de själva fick 

välja vart intervjun skulle ske. Informanten i intervjun blev ombedd att öppna upp Instagram 
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och berätta vilka funktioner de använder, hur de använder dessa och vad de tänker på under 

användningen. Detta kan ses som en enklare variant av kognitiv genomgång (Wharton, 

Rieman, Lewis & Polson, 1994). Samtidigt som de berättade ställdes frågor rörande vad de 

såg framför sig (se bilaga 4). Vare sig i enkäten eller i intervju nämndes att frågorna 

egentligen berörde deras medvetenhet och uppfattning om Instagrams algoritm. Om 

respondenterna i intervjun inte nämnt ordet algoritm blev de i slutet tillfrågade om deras 

kunskap för att få en uppfattning om hur de vidare ställde sig till fenomenet. Enkätsvaren 

matades sedan in och analyserades i statistikprogrammet SPSS; ett av de vanligaste att 

hantera och analysera kvantitativ data i (Johansson, 2010:109ff). Intervjuerna spelades in 

genom en mobils mikrofon och transkriberades med hjälp av Apple Pages. 

5.5 Bortfall 
I intervjuerna skedde inget bortfall - externt eller internt - då samtliga tillfrågade respondenter 

svarade. I enkäten skedde det dock ett externt bortfall i och med att den publicerades på 

Facebook; ett medie som frivilligt används av individerna. Facebooks egna algoritm kan 

också, ironiskt nog, sållat ut mitt inlägg från deras flöden och mina Facebookvänner kan 

således missat inlägget. Det interna bortfallet var på grund av att de (1) inte ingick i 

urvalsgruppen och var över 40 år eller (2) inte använde Instagram minst 4 gånger i veckan. 

Om respondenterna svarade nej på frågan om de använder Instagram minst 4 gånger i veckan 

avslutades webbenkäten automatiskt. Ytterligare internt bortfall visar sig genom de frågor i 

enkäten som inte besvarats av respondenterna av olika anledningar. Antingen brist på ork 

alternativt att det var en känslig eller personlig fråga (Johansson, 2010:95). Totalt svarade 289 

personer men i och med det internet bortfallet blir det slutliga nettourvalet 276. 

5.6 Etik  
Innan respektive intervju, och i beskrivningen till enkäten, informerades respondenterna vad 

intervjun handlade om, vad svaren skulle användas till, att de var helt anonyma och att de 

kunde avsluta när de ville utan förklaring (se bilaga 3) (Bradburn, Sudman & Wansink, 

2004:17). Vidare har information som intervjurespondenterna nämnt i intervjun tagits bort i 

transkriberingen för att skydda individernas identitet och att ingen information ska kunna 

kopplas till dem. De blev även informerade, när förfrågan om intervju mejlades, att jag bad få 

se deras interaktion med sitt egna Instagramflöde och kunde säga nej till denna del om de 

ville.  
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6. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultaten från enkäten samt relevanta delar av intervjuerna att 

presenteras jämsides. Avslutningsvis kommer resultatet att analyseras utifrån uppsatsens 

frågeställningar med utgångspunkt i de teorier som tidigare redogjorts för i teoriavsnittet. 

6.1 Resultatredovisning 
De stängda enkätsvaren presenteras i form av cirkeldiagram där (n) = 276 gäller om inget 

annat anges. De öppna svaren från enkäten syns i en frekvenstabell och intervjusvaren i citat. 

För kompletterande cirkeldiagram från resultatet, se bilaga 1. Enkätrespondenterna kommer 

att benämnas vid ett ID-nummer och intervjurespondenterna vid ett liknande R-nummer för 

att full anonymitet ska råda.  

6.1.1 I vilken utsträckning är individerna medvetna om de 
personliga algoritmerna? 

I figur 1 syns resultatet på frågan ”Har du reflekterat över vilka inlägg som hamnar högst upp 

respektive längst ned i ditt flöde?”. Av de enkätrespondenter som valt svarsalternativen ”Ja, 

ofta” och ”Ja, någon gång” har sammanslaget 77 procent reflekterat över inläggens ordning. 

Vi kan även se att 25 procent ofta reflekterar över sitt flöde, detta jämfört med de cirka 19 

procent som aldrig har gjort det.  
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I tabell 1 kan vi utläsa frekvensen av de mest förekommande svaren från den obligatoriska 

öppna följdfrågan; ”Oavsett vad du svarade på föregående fråga; vad tror du påverkar detta?”. 

Märkbart är att av alla enkätrespondenter svarade 68 att de trodde algoritmer påverkade vad 

som visades högst upp respektive längst ned i deras flöden; alltså var fjärde respondent. 

Vidare var det 117 som svarade att deras eget beteende var det som påverkade. Av de 

enkätrespondenter som svarade algoritmen varierade formuleringen på de öppna svaren; vissa 

konstaterade endast att det var algoritmen medan andra uttryckte sin irritation.  

”Algoritmer, som läser av vad jag och andra gillar och ger mig det den tror jag kommer gilla 

bäst först (den har ofta fel)” - ID29 

"De inlägg jag lajkat tidigare” - ID34 

”Världens sämsta algoritm” - ID68 

”Instagrams idiotiska algoritm” - ID5 

”Någon algoritm över vilka profilers bilder jag brukar gilla tror jag” - ID176 

”Instagrams algoritmer. De visar sådant som de tror att du tycker är relevant/uppskattar och 

sådant som har presterat bra med likes och kommenterar tidigare” - ID70 

Av intervjurespondenterna var det ingen som direkt antydde att de reflekterat över sitt flöde, 

däremot visste R1 och R3 att algoritmen fanns och uppgav grundläggande förståelse om hur 

den fungerar. R1 nämnde däremot att bilderna inte längre hamnar i kronologisk ordning och 

upplevde detta som störande. R3 svarade mer kluvet där hen implicit förstod hur hens flöde 

var uppbyggt men ändock svarat att hen inte reflekterat över flödet. Den som inte alls hade 

reflekterat överhuvudtaget var R2 som heller inte var medveten om algoritmerna eller att 

flödet styrdes av vad hen gjorde. 
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Tabell 1
Oavsett vad du svarade på föregående fråga; vad 
tror du påverkar detta?

Algoritmer 68

Vad jag gillat/kommenterat/gjort/interagerat med 117

Popularitet (bild eller användare) 39

Annat (ex pengar, cookies, reklam) 17

Ingen aning/ej svarat 35

N= 276



”Aa det stör mig lite faktiskt, ja. Speciellt på det här [företagskontot] för då blir det så 
konstigt att om jag, för jag går ju bara in och gillar ehm […] för mitt eget syfte som jag går 
in och gillar, och då blir det lite konstigt om det kommer upp bilder som [företag] har lagt 

upp för… en vecka sedan. Eh jättekonstigt. Och så går jag in och gillar den nu.” - R1 

”Näää för man har ju ändå koll liksom på flödet, alltså man går ju in en gång om dagen, typ 
på slutet av dagen och liksom tittar vad som har hänt under dagen. ” - R2 

”Jag v-, ja eller alltså det känns väl typ rent automatiskt att dom som med mycket likes 
hamnar liksom längst uppe, dom som många tittar på liksom. Eh, hamnar inte på dom som 

typ amen bilderna som man bara lägger ut typ hamnar ganska långt ner, men det är 
ingenting som jag liksom tänker eller reflekterat över eller vad man ska säga” - R3 

I figur 2 kan vi utläsa resultatet att cirka 56 procent svarade nej på frågan ”Upplever du att 

Instagram visar dig inlägg från alla använder du följer?”. Den tillhörande följdfrågan 

”Vänligen förklara ditt svar till föregående fråga” visar i tabell 2 att 140 respondenter (nästan 

samma antal som svarade nej) angav att de antingen missade inlägg eller att de helt enkelt 

inte hinner se alla inlägg från dem de följer. Det var ett flertal individer som påpekade att den 
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Tabell 2
Vänligen förklara ditt svar till föregående fråga.

Missar och/eller hinner inte se alla inlägg 140

Alla inlägg syns 58

Annat/Allmän reflektion över flödet 24

Inte tänkt på det/vet ej 45

Inget svar 9

N= 276



icke existerande kronologiska ordningen försvårade deras chans att hinna se allt. Vidare var 

det ett antal som kopplade ihop varför de inte fick se alla inlägg med algoritmen. Majoriteten 

av de som svarade nej uppgav att de följer för många och att det är omöjligt att hinna se allt, 

detta jämfört med de 58 som svarade att de upplevde sig se alla inlägg från dem de följer av 

den enkla anledningen att de inte följde särskilt många. Dessa menade även att bara man 

scrollade tillräckligt långt ner kunde man se alla inlägg. 

”Jag följer 350 personer. Hela flödet tar ca 10 minuter att scrolla när jag inte varit på 

instagram på flera timmar - alla kan omöjligt synas.” - ID29 

”Missade en bekants hela graviditet pga såg inte hennes bilder! Omg!” - ID114 

”Allting visas om en scrollar tillräckligt långt” - ID276 

”De använder algoritmerna för att sortera bilderna vilket gör att vissa bilder hamnar väldigt 

långt ner och därför inte hinner ses av mig” - ID128 

”Jag har inte reflekterat så mycket över den nya algoritmen, men jag inser mer och mer hur 

dum den är. Så nej, jag tror inte att instagram visar inlägg från alla jag följer.” - ID253 

6.1.2 Har de personliga algoritmerna en inverkan på hur 
individerna använder Instagram och i så fall på vilket sätt? 

I figur 3 kan vi utläsa att cirka 13 procent respektive 39 procent svarade ”Ja, ofta” eller ”Ja, 

ibland” på frågan ”Brukar du, av taktiska skäl, tänka på vilken tidpunkt under dygnet du 

lägger upp en bild/video på Instagram?”. Slår vi ihop de som svarat ja ser vi att över hälften 
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av alla enkätrespondenter brukar tänka på vilken tidpunkt de lägger upp ett inlägg. En lite 

mindre andel angav att de aldrig hade tänkt på detta.  

Följdfrågan ”Varför brukar du tänka på detta?” fick endast de som svarat ja på föregående 

fråga se. Av dessa respondenter (n=131) var det 67 stycken som svarade likes; vilket är över 

hälften av alla som fick svara på frågan. Vidare var det 52 stycken som svarade för att synas/

ses eller nå ut till så många som möjligt. Resterande 12 respondenter svarade att det berodde 

på andra skäl, såsom engagemang eller aktivitet. Av intervjurespondenterna var det endast R3 

som aktivt tänkte på vilken tidpunkt hen lade ut en bild och av det enkla skälet att hen ville ha 

mycket likes. Likt ett flertal enkätrespondenter menade R3 att runt 20 på vardagskvällar var 

en populär tidpunkt. R1 förstod varför folk gjorde det men menade på att de som jobbade 

med sponsrade inlägg och marknadsföring var de som tänkte på det mest. R2 förstod också 

varför folk gjorde det men brukade själv inte göra det; hen lade upp bilden direkt efter den 

tagits. Märkbart var att R3 trodde detta främst berodde på vilket typ av konto en hade. Hen 

drog en skiljelinje mellan de som lägger upp mer vardagliga bilder och de som hade uttänkta 

flöden vad gäller färgskala, innehåll och hur mycket hud som visades. 

”Vill generera så mkt likes som möjligt because you KNOW... bekräftelse” - ID1 

”Man vill ju maxa antal likes!” - ID15 

”Troligtvis rädsla för socialt oacceptabelt få likes” - ID139 

”Det brukar kännas pinsamt att inte ha några likes. Tar ibland bort bilden efter någon timme 

pga för få likes” - ID238 

Likes är den överlägset gemensamma nämnaren hos alla respondenter - enkät och intervju - i 

fråga om varför de tänker på inläggets tidpunkt. R1 återkom till att det var främst företag och 

i marknadsföringssyfte som människor vill ha likes medan R2 och R3 var överens om att ”ju 

fler likes desto roligare” (R2). Likt ID139 och ID238 svarade R3 att om hens inlägg inte hade 

fått tillräckligt mycket likes tog hen bort bilden. Att få många likes är något R3 strävar efter 

med varje inlägg och är ett samtalsämne med hens kompisar om vem som fått flest. Varför 

likes är något att eftersträva menar intervjurespondenterna är på grund av status och 

bekräftelse från andra människor; något som starkt validerar enkätrespondenternas svar. 

Vidare var samtliga intervjurespondenter medvetna om att själva tillskriva sitt innehåll 

mening, genom att lägga upp relevanta bilder som tilltalade deras följare, skriva fyndiga 

bildtexter och hur bilden såg ut. Bilderna de lade upp var främst för deras följare att se. 
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”För att lägga upp något som är helt ointressant för alla andra, men bara kanske 
jätteintressant för mig, då det känns lite så här varför? Då  kan jag lika gärna hålla det för 

mig själv” - R1 

”Hmmm, ja alltså det är ju ganska viktigt alltså om man lägger upp någonting så vill man ju 
att det ska vara bra liksom det är ju inte någonting skit man lägger upp så… ” - R2 

”[…] alltså jag har ju redan sett bilden så för mig så kan den ju ligga i mitt kameraalbum 
eller på Instagram det, det handlar ju väldigt mycket om att man vill att andra ska se vad 
man gör och liksom status och så, så det är nog mycket för andra hur hemskt det än låter 

haha” - R3 

I figur 4 kan vi utläsa svaret på ”Upplever du att din aktivitet på Instagram (likes, 

kommentarer, Instastories) kan påverka vilka användare som syns i ditt flöde?”. Här svarade 

66 procent ja. Mer än en fjärdedel svarade vet ej/ingen uppfattning och den minsta andelen 

svarade nej. Enkätrespondenterna upplevde sig därmed delaktiga i formandet av algoritmen 

genom sin egen aktivitet. Detta resultat går dock inte helt i linje med intervjurespondenternas 

svar. R1 och R3 uttryckte en stor tvetydighet gällande deras aktivitet och delaktighet. Första 

delen av R1s citat svarar hen på frågan om hens aktivitet påverkar vad som syns i flödet. 

Andra delen av citatet svarar hen på frågan om hen känner sig delaktig i vad som syns. R1 

menade att hen inte aktivt försökte påverka flödet utan att hen endast ”gillar ju bara det som 

jag gillar”. R3 svarade först att hen kände sig kunna påverka vad som syntes i flödet och 

menade sedan på att hen inte var delaktig i utformandet av flödet utan upplevde att Instagram 

övervakade hens varje steg.  
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”Amen är det inte så, eller om jag förstår din fråga rätt, det är ju så att dom bilder jag gillar 
eller kommenterar det kommer jag ju se mer utav. Eh, så ja […] Näej, det tycker jag typ… nej 

det tycker jag inte” - R1 

”[…] typ som att dom liksom såhär bestämmer lite vad som ska läggas ut och vad som ska… 
vad jag ska se på. Ehm därför att dom ändå kan ta så mycket information ur oss ändå” - R3 

Trots att R3 svarade att hen inte kände sig delaktig i utformningen av flödet visade det sig att 

hen aktivt försökte påverka algoritmen genom att gilla det hen vill se genom en sorts 

betingning. R1 svarar på frågan om hen använder sig av hashtags och i vilket syfte. 

 
”[…] alltså nu har dom ju gjort en ny uppdatering då att det gör att man liksom inte ser alla 
bilder i flödet ehm vilket jag tycker är väldigt dåligt för då liksom missar man bilder typ men 
eh därför försöker jag typ gilla dom som jag vill se då kommer dom liksom upp igen” - R3 

”Ja, dels nå ut till många, få fler följare och ehm… få mer, mer likes. Där är jag inte så himla 
mån om vem som… gillar bilden, bara det är många så att man kan nå ut till fler” - R1 

6.1.3 Vilken roll har de personliga algoritmerna för individernas 
syn på sig själva? 

I figur 5 kan vi utläsa svaret på frågan ”Upplever du att Instagram visar dig inlägg, användare 

och/eller reklam som speglar dig och dina intressen?”. Majoriteten av respondenterna (cirka 

61 procent) svarade ja och upplever därmed att vad algoritmerna visar individerna i fråga om 

innehåll, användare och reklam är relevant och går i linje med hur de ser på sig själva. Vilket 

innehåll det är som visas eller hur det visas säger dock inte detta resultat.  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I figur 6 kan vi se resultatet av följdfrågan ”Upplever du att detta stämmer överens med din 

egen uppfattning om dig själv?”. Endast de som svarade ja fick se denna fråga (n= 168) och 

av dessa svarade cirka 61 procent att innehållet de fick se stämde överens med deras egen 

uppfattning om sig själva. Med andra ord är det 103 individer som upplever att det innehåll 

Instagram visar dem både speglar vilka de är och att det stämmer överens med hur deras egen 

uppfattning om sig själva. Resultaten bekräftas delvis av intervjurespondenterna vilka 

framförde tvetydiga känslor kring det. R1 upplevde inte att innehållet hen visades speglade 

hen själv eller hens intressen. Vad hen får se upplevs mer som ett magasin där vissa saker 

stämmer och andra inte. Däremot menade R1 att insikten att många gillade något gjorde att 

hen också började fatta tycke.  

” När flera människor visar att det gillar något är det lättare att själv gilla det” - R1 

R2 upplevde att vad algoritmerna hade valt för hen speglade hens bild av sig själv och att det 

stämde överens med hens egen uppfattning. Hen förstod varför bilderna kom upp och 

kopplade det till vilka bilder hen tidigare gillat. R2 kopplade även ihop de bilder som kom 

upp under funktionen ”Sök och utforska” till hens kompisars aktivitet. R3 uttryckte sig 

liknande och menade att vad Instagram visar är relativt godtyckligt. Hen förstod att hens 

tidigare aktivitet låg bakom vad hen fick se och ansåg att vad som syntes stämde överens med 

hur hen såg på sig själv. Vidare visar R3 på en förståelse avseende Instagrams kategorisering. 

”Därför jag tittar ju mest på dom sakerna som intresserar mig och liksom som jag vill titta på  
så därför kan kanske inte så mycket ishockeygrejer hamna på mitt flöde eller min utforskare 

utan det är kanske mer typ sminkvideos eller gymvideos liksom eh, och det tycker jag ändå är 
liksom bra för att det är ändå det som jag tittar på och då borde det vara där liksom” - R3 
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6.2 Analys 
Analysen kommer, likt resultatet, att presenteras med utgångspunkt i uppsatsens 

frågeställningar och förankras i de teorier som tidigare tagits upp.  

6.2.1 I vilken utsträckning är individerna medvetna om de 
personliga algoritmerna? 
Resultaten från figur 1 och 2 samt tillhörande tabeller 1 och 2 visar att medvetenheten kring 

de personliga algoritmerna hos samtliga enkät- och intervjurespondenter är tudelad. 

Medvetenheten uttrycks här antingen explicit av respondenterna alternativt som en implicit 

antydan om förståelse i enligt med de teorier som tidigare tagits upp. Resultatet från figur 1 

visar att en stor del av användarna är medvetna om att det är något som påverkar deras 

upplevelse och att inläggen i deras flöden är i en viss ordning på grund av något; men 

majoriteten är nödvändigtvis inte medvetna om att det är just algoritmerna. Att endast ha 

reflekterat över sitt flöde säger egentligen inte någonting om individernas medvetenhet, men 

visar på en underliggande förståelse och upplevelse av utformningen av deras flöden. Det 

intressanta resultatet ligger i följdfrågan där enkätrespondenterna fick svara vad de trodde 

påverkade ordningen. Att var fjärde respondent menade att det var algoritmer som påverkade 

vilka inlägg som hamnade högst upp respektive längst ned i deras flöden visar på det Bucher 

(2017:39) kallar the algorithmic imaginary; olika sätt att tänka på vad algoritmer är och hur 

de fungerar. Denna ”fantasi” om algoritmerna skulle även kunna relateras till de som menade 

att deras egen aktivitet - vad de gillat, kommenterat och interagerat med - påverkade 

rangordningen av inläggen eller de som menade att popularitet bestämde. Samtliga svar visar 

på en förståelse om algoritmerna - både medveten och omedveten. Skillnaden i 

respondenternas svar menar Bucher (2017:31) är på grund av att individers uppfattning om 

algoritmer aldrig är fel eller falska, utan helt enkelt deras upplevelse av dem. De användare 

som kopplar sin egen aktivitet till flödets rangordning visar på förståelsen att relationen 

mellan dem själva och Instagram - och omedvetet även dess algoritmer - är ömsesidig 

(Bucher, 2017:41).  

De respondenter som var medvetna om algoritmen uttryckte sig relativt olika i ton. Ett flertal 

var märkbart irriterade och formulerade sin ilska mot ”Instagrams idiotiska algoritm”. En 

minst lika stor skara konstaterade neutralt att det var algoritmerna som låg bakom deras 

flöden. Algoritmerna, i enlighet med the algorithmic imaginary, ger upphov till diverse 

affekter som uppstår i interaktionen och leder som vi ser till olika uppfattningar (Bucher, 
!35



2017:41). Bucher (2017:31, 41) menar att användarnas inställning ligger till grund för deras 

framtida beteende och användning av applikationen. I vilken situation som individerna möter 

och interagerar med algoritmen är således oerhört viktig för det framtida nyttjandet (Bucher, 

2017:32). Det kan därmed antas att de som uttryckte sin ilska inte upplever att algoritmen är 

på deras sida och således försvåras deras användning av applikationen.  

Ingen av intervjurespondenterna svarade att de hade reflekterat över sitt flöde men två av dem 

(R1 och R3) uppgav sig ändå vara medvetna om algoritmen och inneha grundläggande 

förståelse för hur den visar relevant innehåll. Likt de enkätrespondenter som nämnde 

algoritmen uppvisar R1 och R3 på en viss okunnighet men nödvändigtvis inte en 

omedvetenhet kring algoritmerna. Bristen på en fullständig kunskap innebär inte att de inte är 

medvetna om algoritmerna. Samtliga respondenter över metoderna uppvisade diverse känslor 

gentemot det upplevda styrda flödet. Intervjurespondenterna besitter även olika 

föreställningar (Bucher, 2017:39) om hur flödet är uppbyggt; R1 stör sig på att flödet inte 

längre är i kronologisk ordning; R2 tycker att flödet visar det hen vill se en gång om dagen; 

och R3 reflekterar över att de populära bilderna hamnar högst upp och de mindre relevanta 

längst ned. Återigen kan vi se att interaktionen med algoritmen för med sig föreställningar 

om hur den agerar och även en viss kunskap avseende systemets underliggande logik 

(Bucher, 2017:40). Vidare uppvisar de enkätrespondenter, samt R3, som angett popularitet 

som en anledning en förståelse för vikten av synlighet (Bucher, 2012:1174) och det faktum 

att ett större antal likes eller följare får användaren högre upp i flödet.  

I figur 2 påvisade resultatet att över hälften upplevde att de inte fick se alla inlägg. 

Majoriteten av enkätrespondenterna menade att det var på grund av att de missade och/eller 

inte hann se alla inlägg. En liten större andel kopplade däremot att den icke kronologiska 

ordningen försvårade deras chans att hinna se allt eller att algoritmerna styrde vad de fick se. 

Dessa uttryckte en känsla av att Instagram gör val åt dem avseende vad de får och inte får se 

(Bucher, 2017:39; Bucher, 2012:1165). Även om vi inte med säkerhet kan påstå att de som 

nämnt den icke kronologiska ordningen är varse om att det är algoritmen visar det ändå på en 

sorts förståelse för systemets bakomliggande logik (Bucher, 2017:39f).  

!36



6.2.2 Har de personliga algoritmerna en inverkan på hur 
individerna använder Instagram och i så fall på vilket sätt? 
Baserat på det som tidigare presenterats om algoritmernas funktion och hur de sorterar 

inläggen samt de teorier som tagits upp, kommer här figur 3 och 4 att analyseras utifrån ovan 

frågeställning. Att över hälften av enkätrespondenterna taktiskt tänker på när de ska publicera 

ett inlägg på Instagram är ett spännande resultat i sig. Bucher (2012:1175) menar att 

algoritmen - och i en mening Instagram - disciplinerar användarna för att forma önskvärda 

beteenden. Dessa beteenden är, enligt Bucher (2012:1171), ett resultat av respondenternas 

rädsla för att osynliggöras, något hon menar börjat bestämma individernas handlingar på 

Instagram. När respondenterna anpassar sig till vissa beteenden så formger de på nytt deras 

uttryckssätt för att bättre uppfattas av algoritmen (Bucher, 2017:37). De öppna svaren från 

enkäten och samtliga intervjurespondenters svar visar att likes, eller att överhuvudtaget att 

synas, är viktigt för individens bekräftelse. Det är ”social oacceptabelt” och ”pinsamt” att få 

för lite. Användarna kan tänkas, antingen medvetet eller omedvetet, ha förstått vad det är som 

gör en synlig på Instagram (likes eller mycket kommentarer) och har då listat ut vad det är 

som kommer hjälpa dem åstadkomma detta. De utvecklar med andra ord strategier för att visa 

algoritmen att deras innehåll är relevant (Bucher, 2017:36) och att taktiskt tänka på 

tidpunkten är en av dessa. Detta visar tydligt hur förståelsen för algoritmens funktion är det 

som delvis ligger till grund för hur systemen där algoritmen verkar i används (Bucher, 

2017:32).  

Bucher (2012:1175) menar vidare att denna disciplinering i grund och botten handlar om att 

göra deltagandet på sociala medier (såsom att gilla, kommentera och dela) till en norm. 

Antalet likes och kommenterar är synliga vid varje inlägg och om siffran på någon av dessa 

är låg kan detta leda till att användaren omformulerar sitt beteende, exempelvis tänker på 

vilken tidpunkt inlägget ska publiceras eller använder hashtags, för att möta det normala 

(Bucher, 2012:1175). Att ta bort sitt inlägg om det får för lite likes, som R3 och ett fåtal 

enkätrespondenter uppgav, visar rädslan för att inte möta det normala och därmed bli 

osynliggjord (ibid).  

Vidare kan vi se de personliga algoritmernas inverkan på individernas användning av 

Instagram i uttryck av relevans och mening. I enlighet med Buchers algorithmic imaginary 

har intervjurespondenterna förstått att innehållet måste vara relevant och av värde för sina 
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följare och reproducerar denna idé i och med sina egna flöden (Bucher, 2017:40; Kitchin, 

2016:18). Denna tanke har kommit att bli allt viktigare i och med hotet av osynligheten 

(Bucher, 2012:1166). Samtliga intevjurespondenter menade att det de lägger upp måste vara 

bra och tilltala sina följare annars ”kan jag lika gärna hålla det för mig själv” (R1). De 

anpassar sitt beteende som om de ständigt vore iakttagna och därmed ideligen måste prestera 

med relevant innehåll, bildtexter och likes för att fortsätta synas för sina vänner (Bucher, 

2012:1171). Det skulle även kunna tänkas att idén om popularitet spelar roll i användarnas 

förståelse av vad som genererar synlighet (Bucher, 2017:36). Popularitet var en av de 

vanligaste förklaringarna till vad enkätrespondenterna trodde påverkade vilka bilder som 

syntes i deras flöden. R1, genom användandet av hashtags, visar även förståelse för att göra 

sig ”algorithmically recognizable” (Gillespe, 2014;18; Bucher, 2017:37).  

Inverkan uttrycks även i frågan om användarna upplevde att deras aktivitet på Instagram 

kunde påverka vilka användare och inlägg som syntes i deras flöden (figur 4). Som 

konstaterats i resultatet upplevde en övervägande del av enkätrespondenterna kunna påverka 

vilka användare som syns. Detta stämde även delvis för intervjurespondenterna som upplevde 

att de med sin aktivitet kunde påverka flödet. Exempelvis svarade R3 att hen medvetet gillar 

vissa inlägg som hen vill se för att visa algoritmen att hen vill se mer av det. Detta visar 

algoritmens inverkan på individerna i form av ytterligare utformningen av ett nytt uttryckssätt  

(Bucher, 2017:37ff). Sedermera ser vi återigen intervjurespondenternas uttryck av 

föreställningar avseende algoritmens funktion (Bucher, 2017:39). I denna förståelse kan även 

skådas en underliggande känsla av Instagram som ett kontrollerande system gällande vad 

respondenterna får och inte får se (Bucher, 2012:1165; Bucher, 2017:39). Ingen av 

respondenterna kände sig delaktiga i utformningen av flödet vilket kan bero på, likt det R3 

uttrycker, en känsla av hopplöshet över att algoritmerna ändå bestämmer vad de får och inte 

får se och därmed upplever de inte sig vara delaktiga. Detta tyder även på att relationen 

mellan individ och algoritm är ömsesidig (Bucher, 2017:41). Vad den ena parten gör har en 

inverkan på den andra och tvärtom.  

6.2.3 Vilken roll har de personliga algoritmerna för individernas 
syn på sig själva? 
Ur resultatet från figur 5 går att utläsa att majoriteten av enkätrespondenterna upplever att 

Instagram visar innehåll som speglar dem och deras intressen. Varför de upplever detta menar 
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Cheney-Lippold (2011:165, 176) delvis beror på att allt individerna gör på sociala medier 

används för att kartlägga vilka de är, gör och gillar genom framställningen av ”cybernetic 

categorization”. Att en stor andel av användarna då upplever att det Instagram visar dem i 

fråga om inlägg, användare och/eller reklam speglar dem och deras intressen är inte konstigt. 

Detta i och med att algoritmerna skapar och organiserar användarnas upplevelser online för 

att kategorisera dem utifrån deras aktivitet på applikationen (Cheney-Lippold, 2011:157, 

165). Individerna får således reflekterat till sig sin algoritmiska identitet som skapas i den 

onlinevärld de nu befinner sig i (Cheney-Lippold (2011:165). I figur 6 kan vi se de ja-

sägande enkätrespondenternas svar på följdfrågan om de inlägg, användare och/eller reklam 

de fick se stämde överens med deras egna uppfattning om sig själva. Resultatet visade att 

över hälften ansåg att innehållet de fick se stämde överens med deras egen syn på sig själva. 

Denna identifiering är enligt Cheney-Lippold (2011:165) delvis gjord åt dem genom deras 

närvaro på Instagram. Respondenternas uppfattning att innehållet speglar dem är således 

delvis ett resultat av vad algoritmen väljer att synliggöra, men även vad den väljer att 

kategorisera individen som. Då resultaten visar att majoriteten av individerna upplever att 

algoritmerna ”sköter sitt jobb” gällande att visa dem relevant innehåll, skulle Cheney-Lippold 

(2011:178) säga att de håller på att förlora äganderätten över sina identiteter. De blir blint 

definierade som ofrivilliga konsumenter (Cheney-Lippold, 2011:176). Huruvida individerna 

har förlorat sig själva eller inte är inget denna uppsats kan dra några vidare slutledningar om. 

Det som framgår är däremot att de personliga algoritmerna har en inverkan på individerna.  

Gillespie (2014:21) menar däremot att algoritmerna låter användarna förstå sig själva utifrån 

de ögon de tillhandahåller genom att visa relevant innehåll. På ett liknande sätt säger Bucher 

(2017:34) att algoritmernas kategorisering inte är det centrala för individens syn på sig själv; 

utan till vilken grad individerna identifierar sig genom algoritmens ögon. Det vill säga om 

algoritmens uppfattning om individen leder till att denne ser på sig själv utifrån den 

kategorisering som är gjord åt henne. R3 visade hur hen såg sig, till relativt stor grad, genom 

algoritmens ögon när hen visade förståelse för varför det kommer upp mer sminkvideos än 

ishockeygrejer i hens flöde, något som upplevdes som relevant i och med att ”det är ändå det 

som jag tittar på och då borde det vara där liksom”. Hen godtar den kategoriseringen 

algoritmen gjort åt hen och ser nu inte något konstigt i det. Detta skulle även kunna visa på 

hur algoritmerna för med sig en känsla av validering (Gillespie, 2014:21). Genom att visa 

individen relevant innehåller under Sök och Utforska, antalet likes eller kommentarer under 
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inläggen kan individernas syn på sig själva återigen reproduceras och speglas tillbaka till 

dem. Denna känsla uttryckte R1 och menade att det var lättare att gilla något om flera 

människor också visade sin uppskattning gentemot innehållet. Valideringen kan således föra 

med sig en förståelse av en själv och samtidigt ge intrycket av ett normaliserat beteende över 

plattformen (Cheney-Lippold, 2011:177; Bucher, 2012:1175). Vidare visar R2 och R3 i 

samband med detta även uttryck för the algorithmic imaginary (Bucher, 2017:40) genom sin 

förståelse att deras aktivitet, i form av vilka inlägg de gillar, gör att inlägg de kan relatera till 

visas. Men även att algoritmen baseras på användaren och dennes relation till sina vänner, 

något som återigen visar på den ömsesidiga relationen mellan individ och algoritm (Bucher, 

2012:1173; Bucher, 2017:41f). 

Jämfört med enkätrespondenterna var R1 mer tveksam till att innehållet speglade hen, något 

som skulle kunna bero på avsaknaden av tillräckligt med data för algoritmen att anpassa 

innehållet och därmed göra en passande kategorisering (Cheney-Lippold, 2011:168). R1 

menade att Instagram var som ett magasin där vissa saker stämmer och andra inte. 

Algoritmernas roll kan därmed te sig mer implicit genom att individen ser innehållet som 

visas mer godtyckligt. Då hen även har hand om ett företagskonto - där hen gillar i princip 

allt för att få andra att uppmärksamma kontot - är algoritmerna förståeligt förvirrade. 

Slutligen kan algoritmernas roll för individernas syn på sig själva uttryckas genom glömska. 

ID114 menade att hen missade en bekants graviditet på grund av att bilderna inte syntes i 

hens flöde. Algoritmerna kan göra att användarna glömmer bort sina vänner och bekanta för 

att de inte klassificeras som tillräckligt relevanta för användaren (Bucher, 2017:39). ID114 

tycks inte ta detta alltför hårt men frågan är hur individerna påverkas om detta upprepas.  
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7. Diskussion och slutsatser 
Uppsatsen avslutats med en reflekterande diskussion om det som visat sig i resultatet och 

vilken innebörd det har i ett samhälleligt perspektiv. Slutsatserna dras utifrån analysen med 

stort fokus på undersökningens syfte och frågeställningar.  

7.2 Diskussion 
Algoritmer är, som tidigare diskuterats, ständigt föränderliga och att analysera dem för med 

sig vissa svårigheter. Av denna anledning kan jag aldrig veta hur respondenternas flöden ser 

ut när de svarade eller ens hur de interagerar med den en längre tid. Även om algoritmen i sig 

inte har varit det centrala i undersökningen - utan en grupp användares upplevelser av 

algoritmen såsom de själva förstår den - är detta viktigt att ta i beaktning. Dels för att förstå 

vad det är som eftersträvats och dels vad det är som uppnåtts. Jag anser att mitt resultat visat 

hur en liten grupp individer förstår Instagrams personliga algoritm och vilken inverkan de har 

i olika avseenden. Jämfört med de tidigare studier som presenterats ser jag att mitt resultat 

delvis bekräftas. Likt Skrubbeltrang, Grunnet & Tarp (2017) visade mina respondenter på en 

förståelse att det är någonting som bestämmer åt dem och att det populära fortsättningsvis är 

det som hamnar högst upp i flödet. I jämförelse med Eslami et al (2015) skiljer sig dock mitt 

resultat rörande medvetenheten kring att flödet väljs av en algoritm. Anledningen till detta 

kan vara att Facebook och Instagram rent estetiskt och flödesmässigt är olika uppbyggda. 

Emellertid vill jag påstå att mitt resultat står ut i mängden främst genom det som visats i fråga 

om vilken inverkan de personliga algoritmerna har på individerna. Att över hälften av alla 

enkätrespondenter taktiskt tänker på vilken tidpunkt de publicerar ett inlägg i ett försök att 

synas och få likes, säger inte endast något om algoritmernas makt men även hur samhället 

idag är beskaffat. Det visar hur djupt rotat och normaliserat beteenden kan bli om det blir en 

förutsättning för att kunna dela med sig av sin vardag. Medvetenheten kring algoritmerna 

upplever jag ökar dagligen med tanke på händelserna kring Facebook och Cambridge 

Analytica (Lindhe, 2018). Även om Instagram inte är det sociala medium som fått mest 

uppmärksamhet vad gäller makt och propagandaverktyg, är det onekligen ett medie som 

måste analyseras. Detta hoppas jag att min undersökning har visat och att det leder till att fler 

ifrågasätter vad ett normaliserande av önskvärda beteenden kan leda till.  
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Fortsättningsvis anser jag att min uppsats visat på en del motsättningar från användarna 

gällande Instagrams beslut om personliga algoritmer. I Instagrams blogginlägg vid 

introduktionen av algoritmerna (2016a) sa de att användarna i genomsnitt missar 70 procent 

av deras flöden. Detta är aningen motsägelsefullt då mitt resultat visat att en stor del av 

användarna upplever sig missa fler inlägg nu. Dessa algoritmer är och bör inte vara ett hot 

mot människan men är ändå ett fenomen som är värt att uppmärksammas. Som vi har sett är 

det fullt kapabelt till att styra - både medvetet och omedvetet - över människan ifråga om syn 

på sig själv, intressen och beteenden. Att kritiskt ifrågasätta ett medie och dess mjukvara som 

miljontals människor kommer i kontakt med dagligen är inte endast nödvändigt för individen 

själv, utan även samhället som stort. 

7.2 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en liten skara svenska Instagramanvändare 

förhåller sig till Instagrams personliga algoritmer, om dessa har en inverkan på individernas 

förståelse och användning av applikationen samt vilken roll de har för individernas syn på sig 

själva. I undersökningen har det framkommit att respondenterna i måttlig utsträckning är 

medvetna om algoritmerna. Det finns tydliga skillnader, i fråga om reflektion och förståelsen 

av ens flöde, mellan de som innehar relativt mycket kunskap och de som inte besitter någon 

alls. Att var fjärde respondent svarade att algoritmer är det som påverkar inläggens ordning i 

flödet har setts som ett förhållandevis stort antal med tanke på urvalets storlek. Den 

överhängande känslan att Instagram styr över dem uttrycktes genom irritationen att de inte 

visade dem alla inlägg deras vänner publicerade. Överlag fanns det en viss okunnighet om 

algoritmens funktion, även bland de som ansågs medvetna, vilket visar vikten av att fortsätta 

studera området. 

Dessutom framkom det att de personliga algoritmerna har en inverkan på individerna i och 

med deras disciplinära makt. Denna makt utövas genom hotet av osynligheten som nu börjat 

bestämma individernas handlingar på Instagram och handlar i grund och botten om att göra 

deltagandet på Instagram till en norm. Rädslan att osynliggöras leder till att individerna börjat 

anamma dessa normaliserade beteende och strategier såsom att tänka på tidpunkten när 

inlägget publiceras, använda sig av hashtags eller skriva fyndiga bildtexter för att fler ska 

gilla och därmed visa algoritmen att deras inlägg är värda att hamna högst upp i flödet. 

Algoritmerna har även en inverkan på individernas uppfattning om deras eget deltagande i 
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flödet. Känslan av att de styr leder till en viss hopplöshet hos individerna gällande vad de får 

och inte får se.  

Fortsättningsvis har de personliga algoritmerna en jämförelsevis stor roll för individernas syn 

på sig själva. De bidrar med en förståelse för vem individen är och vad denne, i någon mån, 

borde vara. Algoritmens valideringsaspekt är en stor del för individernas syn på sig själva i 

relation till andra men även för bekräftelsen av vad de gillar är accepterat. Individen, genom 

att se på sig själv utifrån algoritmens ögon, reproducerar samtidigt bilden algoritmen har om 

denne genom att godta det innehåll som visas för hen. 

Slutligen måste det tas i beaktning att frågeställningarna löper in i varandra och förståelsen av 

algoritmernas inverkan på individen är inte så enkel som det kanske framstått. 

Medvetenheten har vi sett är det som delvis formar användarnas inställning gentemot 

algoritmerna och Instagram och kan således inte separeras från det andra. Individernas 

uppfattning och förståelse om algoritmer är mer komplexa än vad tre frågeställningar kan 

försöka svara på. Dock anser jag att denna uppsats har gjort ett modigt försök.  

7.3 Framtida forskning 
För vidare forskning hade det varit av intresse att se om Instagrams personliga algoritmer har 

en inverkan på politiska åsikter eller om det fungerar som ett propagandaverktyg av något 

slag. I denna undersökning har jag endast analyserat användarnas beteende och användning 

och därmed inte sett om det påverkar specifika intressen eller åsikter. Fortsättningsvis hade 

forskningen kunnat gynnats av att göra en jämförande studie mellan individer som jobbar 

professionellt med Instagram (influencers) och vardagliga användare. Detta för att få en 

förståelse om individens mål med sin användning kan ha en inverkan på hur algoritmerna 

fungerar.  
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9. Bilagor 
Bilaga 1 - Figurer över kön, ålder och användning i minuter 

I figur 7 ser vi frekvensen på frågan ”Vad identifierar du dig som?”. Cirka 97 procent  
(n=276) identifierar sig som kvinna. Huruvida detta har en inverkan på resultatet är inget som 
kommer att tas i beaktning. Dock är läsaren välkommen att ha detta cirkeldiagram i åtanke 
vid läsning. 

Figur 8 visar cirkeldiagrammet avseende enkätrespondenternas ålder (n=276). Över hälften 
(cirka 53 procent) är i åldern 21-25 år. Svarsalternativet 40+ har här tagits bort då denna 
åldersgrupp inte ingår i urvalet. 
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Figur 9 visar cirkeldiagrammet över enkätrespondenternas användning av Instagram i minuter 
per dag (n=276). Majoriteten av respondenterna spenderar totalt mellan 11 minuter och 2 
timmar, där mittenintervallet (31-60 minuter, cirka 34 %) är den största.  

Bilaga 2 - Enkätformulär 
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Bilaga 3 - Respondentbrev 
Hej! 

Jag heter Sofia Falk och skriver just nu min kandidatuppsats i medie-och 
kommunikationsvetenskap på Stockholms Universitet om Instagram och individers beteende 
och användning om applikationen. Jag skulle nu behöva intervjua några personer och då jag 
vet att du använder dig av Instagram undrar jag helt enkelt om du skulle vilja delta i en 
kortare intervju om just Instagram och hur du använder dig av det? 
 
Intervjun består av ca 15-20 frågor och om det är okej så skulle jag också vilja sitta med och 
se hur du använder dig av Instagram ”live”. Med andra ord se hur du använder appen och vad 
du tänker medans du gör detta. Uppskattningsvis tror jag att intervjun kommer ta ca 30-45 
minuter.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och du får avsluta intervjun när du vill utan att behöva lämna en 
förklaring.  

All information du anger är anonym och kommer inte att kunna kopplas till dig som individ. 
Materialet kommer endast att användas som underlag för min kandidatuppsats och kommer 
inte att spridas vidare eller användas i något annat syfte.  

Vänligen kontakta mig om du har några som helst frågor eller funderingar.  

Stort tack! 

Sofia  
sofa6250@student.su.se 

Bilaga 4 - Intervjuguide 
• Hur länge har du haft Instagram? 
• Varför började du använda Instagram? 
• Varför fortsätter du använda Instagram? 
• Hur många följare har du? 
• Hur många följer du?  

!53

mailto:sofa6250@student.su.se


• Använder du alla funktioner som finns på Instagram? 
• Instagram Stories?  

- om ja, kollar du på alla eller endast utvalda? Varför? 
- om nej, varför? 

• Gilla/kommentera? 
- gillar du alla bilder du ser eller gillar du endast vissa? Varför? 
- använda #hashtags?  
- varför? i vilket syfte? 

• Skicka inlägg till vänner via DM (direkt meddelanden)  
• Använda Sök och utforska för att se bilder från användare du inte följer 
• Kolla användares händelse (Instastories) 
• Lägga upp egna händelser (Instastories) 
• Tagga (@) dina vänner i kommentarer till bilder 
• Spara bilder i arkiv 

• Tror du att folk tänker över vad de gör på Instagram (gillar bara vissa bilder, kommentera, 
tagga vänner i bilder etc)? 
• Varför? Varför inte? 
• Gör du detta?  

• Upplever du att din aktivitet på Instagram (likes, kommentarer, Instastories etc) kan 
påverka vilka användare eller inlägg som syns i ditt flöde? 
• Varför? Varför inte? 
• Känner du dig delaktig i hur du kan påverka? 
• Exempel på hur du upplever att du kan påverka flödet? 

• Har du reflekterat över vilka inlägg som hamnar högst upp respektive längst ner i ditt 
flöde? 
• Ser du något mönster?  
• Vad tror du påverkar detta? 

• Hur ofta lägger du upp bilder på Instagram? 
• Vid vilka tillfällen? Semester, speciella, vardag? 

• Tror du att folk tänker på när de lägger ut bilder, hur bilderna ser ut osv?  
• Varför/Varför inte? 
• Gör du detta? 

• Upplever du att Instagram visar dig inlägg från alla användare du följer? 
• Varför? Varför inte? 

• Om du tittar på din Instagram, alltså vilka inlägg som hamnar först respektive längst ned i 
ditt flöde, vilka Instastories som ligger först eller vilka bilder som är i Sök och utforska, 
upplever du att det speglar vem du är?  
• Varför? Varför inte? Exempel? 

• Har du någon gång mött innehåll som du känt inte stämmer överens med vem du uppfattar 
dig själv vara? 
• Hur reagerade du? Hur kändes det?  
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• Har du någon gång ifrågasatt vem du är baserat på vad du får se på Instagram? 

• Exempelvis gällande vad du gillar, vilka dina vänner är, intressen etc  
• Gjorde du någonting åt detta? Ex slutade titta på liknande bilder, började följa 

antikonton, eller ingenting?  
• Vad tror du påverkar detta? 

• Om du skulle lägga upp en bild nu, vad skulle processen vara innan du tryckte på ”lägg 
ut”? 

 
Om de inte explicit nämnt algoritmer eller inte vet vad det är: 
Om jag berättar för dig att Instagram styrs av algoritmer som är personliga till varje 
användare baserat på vad du gillar, vilka du interagerar med, vilka inlägg som får mest likes 
och kommentarer. Detta innebär att ditt hemflöde är rangordnat efter vad de tror att du gillar 
mest, samma sak med Instastories. Vad är din spontana reaktion?
 
Komplettering av intervju via mejl  
Hej! 
Hoppas allt är bra med dig. Tack igen för att du ställde upp på intervjun! Om det är okej så 
har jag några kompletterande frågor (som bygger på intervjun) som du gärna får svara på. Du 
får svara så lite eller mycket du vill, men gärna minst en mening. Om du inte har något direkt 
svar skriver du det, men spekulera gärna vad du tror det kan bero på.  
 
1. Varför, och av vilken anledning, tror du att vissa människor på Instagram väljer att tänka 
på vilken tidpunkt de lägger upp bilder, använda sig av hashtags, skriva fyndiga captions 
(bildtext) och/eller redigera bilderna?  
 
2. Varför tror du att folk är intresserade av att få mycket likes och/eller kommentarer? Och 
varför tror du att de tycker det är viktigt? 
 
3. Vilken roll spelar likes för dig? Vad betyder det om du får mycket respektive lite likes? 
 
Bara hör av dig om du har några frågor. 
/Sofia 

Intervjuprofiler och transkribering 
R1: kvinna, 24 år. Intervjun skedde i Nacka 4 april 2018 och varade i 16 minuter.  

R2: man, 25 år. Intervjun skedde på Värmdö 6 april 2018 och varade i 15 minuter.  

R3: kvinna, 18 år. Intervjun skedde på Värmdö 6 april 2018 och varade i 21 minuter.  

Transkribering av intervjuerna samt svaren på enkäten (stängda och öppna frågor) finns på 

begäran. 
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