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Big Data, Big Impact – In Everyday Life 
A case study of Big Data's impact on the individuals interaction in everyday and social life. 

Abstract  
Today, it has become a natural part of life for many people to share personal information and turn to                   

search engines and social media as they search and seek information on the internet. This study aims                 

to investigate how individuals are affected by Big Data in their interactions with social media and to                 

understand how individuals relate to personalization of Big Data, digital identity, agency and how              

they share their own personal data. This has been researched through a case study involving               

qualitative interviews and experiments. The result of the research shows that personalization of Big              

Data on social media has an impact on individuals in their everyday lives. The research from this case                  

study shows a certain negative attitude towards personalization on social media and that there is some                

awareness of the companies agency on the internet, this does not affect individuals in taking any                

actions. This leads to the conclusion that personalization is to some extent a desired function. 

 
Keywords: Big Data, social media, sociotechnology, filter bubble, digital divide, digital identity,            
awareness, agency, social networks, ethics.  

Sammanfattning  
Idag har det blivit en självklarhet för många att dela med sig av personlig information på internet och                  

vända sig till sökmotorer och sociala medier när de letar och söker information. Studien syftar till att                 

undersöka hur individer påverkas av Big Data i sin interaktion med sociala medier och att förstå hur                 

individer förhåller sig till personalisering av Big data, digital identitet, aktörers makt och hur de tänker                

kring delning av personlig data. Detta studeras genom en fallstudie där kvalitativa intervjuer och              

experiment. Resultatet från studien visar att personalisering av Big Data på sociala medier påverkar              

individer och deras digitala användning i vardagen. Studien visar en viss negativ inställning till              

personalisering på sociala medier och på viss medvetenhet kring aktörernas makt på internet, detta              

påverkar inte individerna att göra aktiva handlingar. Detta leder till slutsatsen att personalisering av              

Big Data i viss mån är en accepterad funktion, även om det innebär en förlorad makt över sin digitala                   

användning. 

 
Nyckelord: Big Data, sociala medier, socioteknik, filterbubbla, digitala klyftor, digital identitet,           
medvetenhet, aktörskap, makt, social nätverk, etik.  
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Begreppsbeskrivning 
I denna uppsats använder vi begreppet Big Data, där vi medvetet valt att skriva det med stora                 

bokstäver för att understryka Big Data som ett sociotekniskt fenomen och dess relevans genom hela               

studien, detta i enlighet med Boyd och Crawford (2012). Med Big Data menar vi stora mängder data                 

som kan hanteras, analyseras, lagras och länkas, genom sökningar och korsreferenser i stora dataset. 

 

Begreppet socioteknik används i forskningen om teknik och samhälle. Här vill vi markera att vi både                

kommer att studera det tekniska och sociala aspekterna av tekniken och hur dessa samspelar i vårt                

samhälle.  

 

När vi i denna uppsats använder oss av begreppen sociala nätverkstjänster, sociala medier, sociala              

relationer och sociala värld, definierar vi “social” på det sättet individer skapar och underhåller              

relationer med andra. Med begreppet “media” menar vi sättet som budskap och information lagras och               

skickas till individer och där media är plattformar/organisationer som förmedlar information. När vi             

använder begrepp som digital klyfta, digital identitet och digital kultur definierar vi “digitalt” på det               

sättet tekniken eller de redskap som gör det möjligt för oss att kommunicera med andra.  
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1. Inledning 
Idag har det blivit en självklarhet för många att vända sig till sökmotorer och sociala medier när de                  

letar och söker information. Det har också blivit en självklarhet att dela med sig av personlig                

information och data på internet, särskilt på sociala medier då den största delen av vår vardagliga                

kommunikation sker där. Detta har bidragit till informationssamhället som vi idag lever i, vilket har               

förändrat sättet som vi hämtar information på och hur vi kommunicerar och interagerar i våra               

vardagliga liv. Informationssamhället har gjort det möjligt för fler individer och organisationer i             

samhället att producera, dela, interagera och organisera data. Boyd och Crawford (2012, s. 663)              

definierar Big Data som ett sociotekniskt fenomen i samspel mellan kulturella, tekniska och             

vetenskapliga företeelser.  

 

När vi delar personlig data och lämnar digitala fotspår skapas Big Data (Manovich 2011). Medvetet               

delas data när vi till exempel laddar upp en bild eller skriver en kommentar på en tidslinje på digitala                   

plattformar. Oftast delas data omedvetet som en oavsiktlig effekt av våra vardagliga aktiviteter genom              

digitala plattformar och tjänster. Till exempel görs detta när vi använder våra mobiler genom              

GPS-koordinater som visar vart vi befinner oss eller när våra bankkort används (Couldry & Hepp               

2017, s. 161). Det är inte många av oss som är medvetna om att vår data samlas och lagras av stora                     

medie- och teknikföretag såsom Facebook och Google, med hjälp av algoritmer . Företagen använder             1

data för att förbättra sina tjänster men även för deras egen vinning och framtida bruk. Dessa aktörer                 2

använder vår data för att skapa personanpassat innehåll på deras plattformar och tjänster (Boyd &               

Crawford 2012, s. 673). Detta leder till att Big Data och tjänsternas algoritmer har en påverkan på den                  

information vi dagligen ser på sociala nätverkstjänster  (Kitchin 2016, s. 26).  3

 

Pariser (2011, s. 3) beskriver hur Google introducerade personaliserad sökning år 2009, vilket ledde              

till begynnelsen av “personaliseringseran”. Med detta menas att våra sökresultat presenteras i en             

specifik ordning som Google “tror” kommer att passa oss och våra personliga preferenser. De              

personliga preferenser baseras på hur individer har skapat sin digitala identitet på sociala medier              

(Bauchspies, Croissant & Restivo 2006, s. 91). Preferenser som Google har lärt sig från vår tidigare                

internetanvändning (Van Dijk 2012, s. 231). Paris er (2011) kallar detta för skapandet av en              

filterbubbla. Han menar att det är som ett personligt universum av information som varje användare               

1 Algoritmer ingår i mjukvaror och består av instruktioner i form av kod (Kitchin 2016, s. 17).  
2 Aktörer utför handlingar, har en inverkan eller en förmåga att påverka i praktiken, de innehar därför aktörskap 
(Ahn 2015, s. 118). 
3 SNS (social networksites)  
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lever i på internet, inte enbart på Google utan även på andra digitala tjänster såsom Facebook,                

Instagram, Youtube och många fler. Definitionen av en filterbubbla är personalisering av Big Data              

vilket möjliggör snabb tillgång till mer relevant information för oss. Men utan medvetenhet kring              

denna personalisering kan det få effekter både i vår sociala vardag och i det sociala samhället (Pariser                 

2011). 

 

Personalisering av Big Data är enligt Van Dijk (2012, s. 176) en trend i det moderna samhället .                  

Marknadsförare använder personalisering av Big Data för att skapa riktad reklam till användare (Boyd              

& Crawford 2012, s. 664). Ju mer personlig data individer lämnar ut på sociala medier desto bättre                 

möjligheter har annonsörer att gå ut med personanpassat innehåll till dem (Van Dijk 2012, s. 206).                

Många av dagens digitala verktyg som vi använder i vår vardag använder även oss (Turow 2011).                

Turow (2011) skriver till exempel att digitala verktyg spårar våra aktiviteter och digitala fotspår med               

algoritmer. Detta görs inte för att få verktyget att arbeta bättre för oss utan för att generera data till                   

sociala nätverkstjänsterna. När vi använder ett databaserat verktyg, såsom sociala medier, använder            

verktyget på så vis oss. Ett uttryckssätt som sammanfattar hur medie- och teknikföretagen använder              

vår data är:  

 

“If you are not paying for it, you're not the customer; you're the product being sold” 

  (Lewis 2010) 

 

I denna studie avser vi att se Big Data som ett sociotekniskt fenomen för att belysa de sociala,                  

kulturella och tekniska effekter som Big Data bidrar till i vårt samhälle och i våra vardagliga                

aktiviteter. I studien undersöks detta genom sociala medier som är en stor del av vårt vardagliga liv.                 

En utgångspunkt i forskningsarbetet ligger i Boyd och Crawfords (2012) kritiska frågor kring Big              

Data. Denna studie bidrar till en fortsatt diskussion kring Big Data, för att föra den vidare då detta är                   

ett fält som inte bara är relevant inom medieteknisk forskning utan även inom många andra               

forskningsfält.  
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1.1 Syfte  

Denna fallstudie syftar till att undersöka hur individer påverkas av Big Data i sin interaktion med                

sociala medier samt att förstå hur individer förhåller sig till personalisering av Big data, digital               

identitet, aktörers makt och hur de tänker kring delning av personlig data. Genom kvalitativa              

intervjuer och experiment skapas en djupare förståelse kring individens medvetenhet och interaktion            

med dessa medietekniska fenomen. 

1.2 Forskningsfråga 

Hur och varför påverkar personalisering av Big Data individens makt, digitala identitet och vardaglig              

kommunikation via social medier? 

1.3 Avgränsning 

Studien avser inte att undersöka hur Big Data hanteras av stora medie- och teknikföretag och hur                

deras algoritmer fungerar då det är svårt att fastställa och att analysera (Haider & Sundin 2017, s. 21).                  

De är ofta dolda inom organisationer, vilket gör att de är svåra att komma åt (Kitchin 2016, s. 21).                   

Fokus i studien kommer vara att undersöka hur individer upplever och förhåller sig till Big Data på                 

sociala medier och hur detta påverkar dem i deras vardag. Fallstudien avgränsas till de informanter               

från de utförda metoderna och avser inte att undersöka individer i världen. På grund av det begränsade                 

tidsutrymmet så valdes inte den etnografiska metoden, deltagande observation (Bell 2015, s. 29-30).             

Istället valdes metoden experiment som en annan observationsmetod (Alvehus 2013, s. 97).  
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2. Bakgrund 
Att data “delas” är något som vi alla känner till. Att “dela” data är något som sociala medier är bra på                     

att utnyttja, speciellt företag som Facebook. I Facebooks datapolicy använder de aldrig ordet “sälja”              

när de pratar om personlig data, utan endast “dela”. Ett positivt ord som beskriver individens               

potentiella möjligheter och upplevelser. Detta så att individen har en positiv inställning till distribution              

av personlig data, både till andra och tredje part (Appelgren & Leckner 2016, s. 169). Gentemot                

användarna beskrivs insamling av data som något som samlas in för att förbättra deras              

användarupplevelser (Appelgren & Leckner 2016, s. 174).  
 

Ett exempel på hur personlig data har utnyttjas av tredje part på sociala medier är i det senaste                  

amerikanska presidentvalet. Gelin (2017) skriver i Dagens Nyheter att drygt 3000 digitala annonser             

köptes på Facebook av en trollfabrik i Ryssland och som nådde minst tio miljoner amerikanska               4

invånare i de två delstater som avgjorde presidentvalet för Donald Trump. Facebookkampanjer            

utnyttjar mängder av insamlade personuppgifter genom att kategorisera användare för att sedan skicka             

riktad reklam till dem (Schori 2017). Det är olagligt för utländska aktörer att köpa reklam som                

påverkar val i USA men de ryska företagen utnyttjade kryphålen i lagen om digital annonsering. Nu                

lovar både Google och Facebook att reglera sina annonsmarknader, annonsköp är idag kärnan i båda               

företagens affärsmodeller. Problemet ligger i att plattformarna är uppbyggda för att uppmuntra            

känslostyrd information vilket gynnar känslomässiga situationer som presidentvalet (Gelin 2017). 

 

Trollfabrikens syfte i det amerikanska presidentvalet var att både stärka lojaliteten och övertygelsen             

hos redan frälsta Trump-anhängare men också att få osäkra Clinton-väljare att inte rösta. Kampanjen              

gjordes relativt öppet men är ändå relativt okänd. I kampanjen valdes tre stora grupper ut med målet                 

att få dem att avstå från att rösta i presidentvalet. De bombarderades sedan med olika sorters falska                 

nyheter (fake news) om Hillary Clinton för att skapa en osäkerhet kring henne som USA:s president                

(Schori 2017).  

 

På grund av att Facebook och Google blivit så stora har de svårt att styra skadligt innehåll på sina                   

plattformar, vilket oroar fler och fler. Det amerikanska presidentvalet konkretiserar dessa orosmoment            

till ett tydligt problem i samhället med verkliga konsekvenser (Gelin 2017). 

 

4 Grupp som arbetar med propaganda.  
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En del av det individer idag gör på nätet är att ta del av nyheter och många av de nyheterna når dem                      

via aktörer som sociala medier, vars primära syfte inte är att förmedla nyheter (Appelgren & Leckner                

2016, s. 166). Ett exempel på en sådan aktör är Facebook. De algoritmer som Facebook använder sig                 

av i sitt flöde är programmerade för andra syften än att rapportera nyheter. Detta kan få både positiva                  

och negativa konsekvenser för användarna och den information som de får presenterat och inte får               

presenterat för sig (Appelgren & Leckner 2016, s. 166). Dessa konsekvenser är något som exemplet               

kring det amerikanska presidentvalet tydligt visar på.  

2.1 Teknik i vardagen,  en del av den sociotekniska teorin 

Enligt Boyd och Crawford (2012, s. 665) har Big Data förändrat synen på kunskap och sättet som vi                  

ser på teknik, mänskliga nätverk och på samhället. Som Latour (2009) skrev “Change the instruments,               

and you will change the entire social theory that goes with them.” . Genom att förändra de verktyg vi                  

använder för att kommunicera i vår vardag kommer vi också förändra hela vår vardagliga              

kommunikation i samhället. Precis som Suchman (2011) observerar via Levi Strauss, “we are our              

tools ”, så är våra verktyg med och skapar vår sociala värld när vi använder dem (Boyd & Crawford                  

2012, s. 675). När individer använder olika tekniska verktyg för sin vardagliga kommunikation, såsom              

mobiler, datorer, applikationer och digitala tjänster som sociala medier, så är Big Data i detta synsättet                

med och skapar vår sociala värld och vår vardag. Detta går till exempel att se på flödet på sociala                   

medier. Facebooks flöde har blivit ett fönster till den sociala världen för många individer, det har i                 

själva verket blivit deras värld (Van Dijk 2012, s. 176).  

Berger och Luckman (1996, s. 36) beskriver hur verkligheten av det vardagliga livet är organiserat               

runt “här” där individens kropp är och “nu” i individens närvarande. De beskriver även att individer                

hela tiden är intresserade av objekt som är involverade i deras dagliga aktiviteter. Couldry och Hepp                

(2017, s. 3–4) definierar “verkligheten” som den uppnådda känslan av en social värld, där media               

verkar och bidrar. De beskriver också hur teknologin stöttar individer i deras vardagliga liv och ju mer                 

intensivt deras liv känns desto större beroende har de av teknisk kommunikation i sin vardag. För att                 

kunna analysera teknikens roll i vår vardagliga kommunikation går det inte att dela upp              

ansikte-mot-ansikte kommunikation och kommunikation genom digitala medier (Couldry & Hepp          

2017, s. 16). Kommunikation genom sociala medier måste därför ses som en lika stor del i skapandet                 

av vårt vardagliga liv. Vi definierar därför vardaglig kommunikation som något som kan ske både               

med och utan teknik.  
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2.2 Medieteknik påverkar samhället och den sociala kontexten  

För att förstå hur Big Data påverkar samhället kommer vi att använda den sociotekniska teorin där vi                 

kommer att se Big Data och tekniken som en del av det sociala (Bauchspies, Croissant & Restivo                 

2006, s. 9). Det sociotekniska perspektivet ska hjälpa oss att förstå och förklara aspekter av               

människors vardagliga användning av teknik som inte alltid erkänns som något socialt (Bauchspies,             

Croissant & Restivo 2006, s. 13). Liksom Bauchspies, Croissant och Restivo (2006, s. 3) kommer               

även vi att granska, tolka och analysera samhället, individerna, aktörerna och artefakterna med det              

sociotekniska perspektivet för att förstå hur tekniken påverkar samhället. Vi kommer att undersöka             

sociotekniken genom individens vardagliga användning av sociala medier. Där vi ser sociala medier             

som ett sociotekniskt system. För att förstå teknikens påverkan på samhället måste vi även förstå den                

sociala kontexten som tekniken befinner sig i.  

Med hjälp av socioteknisk teori ska vi undersöka de sociala relationerna och de sociala nätverken               

mellan aktörer som individer och teknik. Detta för att kunna se teknikens aktörskap i samhället och i                 

individers vardagliga kommunikation, samt för att se hur tekniken skapar nya digitala klyftor och hur               

individer med hjälp av teknik skapar en digital identitet.  

2.2.1 Big Data är socialt konstruerat 

Inom sociotekniken förekommer begreppet social i ett brett spektrum av situationer och aktiviteter.             

Bland annat sociala relationer, social kommunikation och social konstruktion. Precis som Boyd och             

Crawford (2012, s. 664) kommer även vi att kritiskt granska Big Data inom den sociala kontexten.  

 

Allt är socialt konstruerat av oss människor (Van Dijk 2012, s. 263). Bauchspies, Croissant och               

Restivo (2006, s. 2-3) beskriver att vi existerar i en social värld, där det inte enbart är vi människor                   

som är sociala varelser, utan där även idéerna som vi tänker, artefakterna som vi använder och                

världarna vi skapar är sociala. Dessa är sociala eftersom alla existerar i ett nätverk av sociala                

relationer. Författarna hävdar också att objekt som tid, rum, klass, orsak och personalitet är socialt               

konstruerade, utan att förneka dess objektivitet. Genom att säga att dessa är socialt konstruerade              

innebär det också att de är riktiga sociala objekt (Sismondo 2010, s. 60). Detta leder till idéen att även                   

Big Data är socialt konstruerat, dock kan det inte ses objektivt. Särskilt inte data från sociala medier                 

där all data kommer från individers sociala aktiviteter och handlingar (Boyd & Crawford 2012, s.               

667). Även när data ska analyseras tas subjektiva beslut kring data, hur data ska ”tvättas” och filtreras                 

(Boyd & Crawford 2012, s. 667). Det går dock inte att skilja på tekniken och det sociala, Big Data är                    

inte ett objekt, något som existerar i sig själv (Boyd & Crawford 2012, s. 667). 
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2.2.2 Teknik är en del av samhället och den digitala kulturen 

 
Figur 1:  Olika aktörer i samhället. 

 
 
Samhället består av individer, grupper och organisationer som skapar inre och yttre relationer (se              

Figur 1) men dessa relationer kan inte jämföras med samhället (Van Dijk 2012, s. 272). Med samhälle                 

menas en grupp individer som delar en kultur, förväntningar, uttryck, artefakter, ekonomi och bor              

inom ett visst område (Bauchspies, Croissant & Restivo 2006, s. 6). Emilie Durkheim (1961)              

definierar samhället som människor som delar grundläggande idéer, dessa idéer är alla socialt             

konstruerade. Genom delade koncept såsom tid, rum och orsak ger individer en grund för              

kommunikation. På så sätt påverkar samhället direkt och indirekt individers aktiviteter, som i sin tur               

påverkar samhället (Bauchspies, Croissant & Restivo 2006, s. 6). 

  
Tekniken måste integreras och inarbetas i organisationer och i hemmiljöer av individer innan de har               

någon större samhällspåverkan (Van Dijk 2012, s. 82). Charlie Gere (2002) menar att digital kultur               
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refererar till individens sätt att tänka och göra vilket är sammanflätat med teknik. När individer               

använder tekniken i sin vardag skapar deras digitala medieanvändning en digital kultur (Van Dijk              

2012, s. 211). Teknik som sociala medier har bidragit till en sådan digital kultur i stora delar av                  

samhället. 

2.2.3 Teknik i sociala relationer och i digitala nätverk 

Sociala nätverk finns inom alla delar i samhället. Van Dijk (2012, s. 28) definierar ett nätverk som en                  

samling av länkar mellan olika komponenter, dessa länkar kallas även relationer. Om vi lär oss att se                 

verktyg, maskiner och teknik som sociala relationer, då blir det enklare att se människor med               

varierande grader av makt och frihet i tekniken och i samhället (Bauchspies, Croissant & Restivo               

2006, s. 89).  

 
Figur 2:  Sociala relationer i ett socialt nätverk. 

  

I det nätverk som vi människor har skapat, det sociala nätverket, är komponenterna sociala aktörer               

såsom individer, grupper, och organisationer. Relationerna (länkar) mellan dessa sociala aktörerna           

skapas genom kommunikativa handlingar eller interaktioner (se Figur 2) (Van Dijk 2012, s. 29). Ett               

typ av socialt nätverk är sociala nätverkstjänster. Uppkomsten av sociala nätverkstjänster, såsom            

sociala medier, har skapat en besatthet hos forskare att analysera och hitta samband mellan personliga               

nätverk på internet (Boyd & Crawford 2012, s. 670).  

 

Big Data har introducerat två nya typer av mänskliga kontaktnätverk, namngivna nätverk och             5

beteendenätverk (icke namngivna nätverk) (Boyd & Crawford 2012, s. 671). Namngivna nätverk är             6

5 articulated networks 
6 behavioral networks 
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ett resultat från människor som specificerar deras kontakter genom teknik (namngiven data). Det kan              

till exempel vara en vänlista på sociala nätverkstjänster eller följare på sociala medier. Dessa kan               

inkludera vänner, kollegor, bekanta, kändisar, vänners-vänner, influencer, publika personer, eller          

främmande personer. Beteendenätverk är däremot ett resultat från en mängd data (beteendedata) av             

kommunikationsmönster, GPS-koordinater på mobilen och sociala medier interaktioner. Detta kan          

inkludera personer som smsar med varandra, som taggas i samma bild eller bara personer som               

befinner sig på samma geografiska plats. Dessa nätverk kan även ses som medvetna och omedvetna,               

där namngivna nätverk är medvetna, det vill säga individerna som ingår i dessa nätverk är medvetna                

om dem. De omedvetna nätverken är beteendenätverken, som består av stora mängder data och              

hanteras av olika mjukvaror (Appelgren & Leckner 2016, s. 167). Båda dessa nätverk har ett stort                

värde för forskare. För att förstå dessa nätverk måste man förstå kontexten av data (Boyd & Crawford                 

2012, s. 671). 

  

Det går inte att undvika att prata om sociala relationer inom sociotekniken (Bauchspies, Croissant &               

Restivo 2006, s. 17). Eftersom sociala relationer inkluderar all interaktion mellan människa-människa            

och människa-teknik (Bauchspies, Croissant & Restivo 2006, s. 2). Relationen mellan människan och             

tekniken kan bli bindande eller till och med beroendeframkallande eftersom människan har kontroll             

över den relationen jämfört med de mänskliga relationerna (Van Dijk 2012, s. 263). Effekten av dessa                

relationer har en avgörande påverkan på ekonomin, politiken, regeringen, kulturen och det vardagliga             

livet (Van Dijk 2012, s. 37). Därav vikten att undersöka sociala relationer i samhället, för att förstå                 

dessa effekter. 

  

Det går att undersöka digitala relationer med Big Data. Dock kan inte dessa jämföras med personliga                

nätverk eller relationer i verkligheten (Boyd & Crawford 2012, s. 671). Till exempel kan relationer               

hittas i en analys av sociala medier, där en individ har ett flertal starka relationer. Dessa relationer                 

behöver dock inte vara likvärdiga med det personliga nätverket (Boyd & Crawford 2012, s. 670). Det                

kan vara att en individ ofta befinner sig i samma byggnad som en annan. Men det betyder inte att de                    

känner varandra, eller ens att de har träffats. Styrkan av relationen går inte heller att jämföra med                 

betydelsen av den (Granovetter 1973). Big Data kan till exempel visa att kollegor spenderar mer tid                

med varandra än med sina familjer, detta betyder dock inte att kollegor är viktigare än familjen (Boyd                 

& Crawford 2012, s. 671). Därför är det viktigt att tänka på vilka relationer man undersöker, när man                  

forskar kring Big Data. 
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2.3 Sammanfattning av bakgrund 

I detta avsnitt har vi tagit upp problem som uppstår när personlig data delas på sociala medier såsom                  

Facebook. Ett exempel på detta problem är det amerikanska valet där personlig data har sålts och                

utnyttjas av tredje parter. Då plattformar som Facebook har blivit många individers sociala verklighet              

har de också blivit beroende av denna teknik i deras vardagliga kommunikation. Det har uppstått en                

relation mellan människan och tekniken. För att vi ska kunna analysera teknikens roll i vardaglig               

kommunikation måste vi analysera kommunikation på sociala medier på samma sätt som            

ansikte-mot-ansikte kommunikation. Idéen om att Big Data är socialt konstruerat gör det viktigt för              

oss att se tekniken som sociala aktörer som är delaktiga i den sociala konstruktionen av vår verklighet.                 

Där vi måste förstå relationerna mellan dessa sociala aktörer, och hur dessa skapas genom              

kommunikativa handlingar och interaktioner. Som det amerikanska valet visar måste tekniken           

integreras i våra sociala handlingar i vår vardag för att den ska en större samhällspåverkan.  

 

En utmaning i vår forskning kommer vara att förstå relationerna mellan de olika aktörerna såsom Big                

Data, sociala medier, individer, organisationer och företag som Facebook och Google. Det kommer             

även vara viktigt att se nätverket som dessa aktörer skapar och är aktiva inom samt vilka effekter                 

aktörerna har på varandra.  
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3. Teori  
Big Data skapas när individer interagerar med teknik. Det sker till exempel när individer använder en                

mobil och lämna spår vart de befinner sig eller genom att använda ett betalkort och dela med sig av                   

transaktionsdata (Couldry & Hepp 2017, s. 161-162). Denna data är även individernas digitala fotspår.              

När en interaktion sker lagras data för att senare kunna utnyttjas och analyseras av olika               

organisationer (Boyd & Crawford 2012, s. 663). Digitala fotspår är något som inte enbart behöver               

delas av den specifika individen utan det kan även delas av andra när deras interaktion refererar till                 

den andra individen till exempel genom deras kontaktlistor, taggade bilder, text eller annan digital              

interaktion med den andra individens namn (Couldry & Hepp 2017, s. 162). 

 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vår teoretiska bakgrund till studien, där vi utgår från fyra                 

teoretiska ramverk som finns inom sociotekniken (se Figur 3). Vi avser att med teorier kring digital                

identitet bidra till en djupare förståelse av individers roller och agerande på sociala medier. Med               

teorier kring personalisering av Big Data avser vi att förstå hur individer och företag samspelar kring                

Big Data på sociala nätverkstjänster. Detta leder även in på teorier kring makt över Big Data där vi                  

vill undersöka maktförhållandena kring Big Data. Slutligen så vill vi med hjälp av aktör-nätverksteori              

studerat både tekniska och mänskliga aktörer som befinner sig i nätverket av Big Data. Där vi vill                 

förstå både de mänskliga och tekniska aktörernas ömsesidiga påverkan på nätverket. Genom att             

studera dessa aktörer vill vi förstå hur sociala medier och dess tekniska aktörer fungerar ihop med de                 

mänskliga aktörerna och hur deras relationer, roller och mål ser ut i nätverket. Detta för att förstå hur                  

aktörerna påverkar Big Data och bidrar till nätverket genom deras relationer och varför tekniska              

aktörer har en påverkan på mänskliga aktörer.  

 
Figur 3:  Uppsatsens teorier. 
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3.1 Digital identitet på sociala medier 

Individer agerar och interagerar genom sociala nätverkstjänster som en naturlig del i deras vardagliga              

liv (Couldry & Hepp 2017, s. 134). Kommunikation på sociala nätverkstjänster har förändrat hur              

”jaget” är i den sociala världen, och processen genom vilken individer blir sociala aktörer (Couldry &                

Hepp 2017, s. 156). Den sociala världen inkluderar många sociala roller och identiteter för oss               

individer, i och med sociala nätverkstjänster finns möjligheten för en ”andra” identitet (Bauchspies,             

Croissant & Restivo 2006, s. 91). Couldry och Hepp (2017, s. 162) definierar denna identitet som en                 

digital identitet. Boyd (2008 s. 128-130) beskriver det som, att skriva sig själv till existens ”writing                

oneself into being”, vilket kräver att individer representerar sig själva till en publik genom att skapa en                 

profil på sociala nätverkstjänster, bloggar eller liknande. Det personliga varumärket handlar om att             

identifiera och kommunicera vad som gör en person unik, relevant och vad som skiljer sig från andra.                 

En persons digitala identitet är upprättat genom: foton, bloggar, artiklar, kommentarer,           

rekommendationer, granskningar, gillningar, favoriter, osv. Att hantera den digitala identiteten kan           

förbättra det personliga och professionella varumärket (Banet-Weiser, 2013). 

 

Sociala medier tillåter användare att bidra till och filtrera det innehåll som de finner relevant samt att                 

dela detta med en vald publik (Bechmann & Lomborg 2012, s. 774). Det finns olika typer av                 

användare på sociala medier. De finns de som är väldigt aktiva och som alltid är uppkopplade och har                  

profiler/konton ”rika” på innehåll (de beroende), de använder sociala medier för att socialisera och              

skapa en känsla av sig själv och den sociala världen (Bechmann & Lomborg 2012, s. 769). Deras                 

användande är tätt sammanflätat med deras professionella och vardagliga liv (Bechmann & Lomborg             

2012, s. 770). Sedan finns det de passiva användarna som använder internet för specifika ändamål,               

som till exempel i ett professionellt ändamål (de professionella), eller i ett specifikt intresse, som               

politik (de entusiastiska) eller för att koordinera och underhålla sina sociala aktiviteter med vänner i               

det vardagliga livet (de sällskapliga) (Bechmann & Lomborg 2012, s. 770). Till sist finns de dem som                 

är skeptiska till internet med väldigt lite användning och intresse för det, där de endast använder det                 

för något konkret som bankärenden eller söka information (de försiktiga) (Bechmann & Lomborg             

2012, s. 770). 

  

Sociala medier har skapat ett dilemma för individer mellan privatliv och identifieringen av den              

personliga identiteten på internet (Van Dijk 2012, s. 185). Något som kan vara en anledning till de                 

olika typer av användare som finns på sociala medier. Värdet av sociala medier för användare ligger i                 

betydelsen som användarna tillskriver sina användningsformer (Bechmann & Lomborg 2012, s. 768).            
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Oavsett hur en individs digitala identitet ser ut så lämnar alla individer digitala fotspår (Couldry &                

Hepp 2017, s. 161). 

3.1.1 Individers medvetenhet kring datainsamling av personlig data 

Många individer är inte fullt medvetna om vad, hur mycket och när de delar med sig av personlig data                   

på internet till företag, organisationer och tredje parter, något som Appelgren och Leckner (2016, s.               

168, 171) menar kan vara en risk. Digitala fotspår är mer än bara stor data (Big Data), de blir                   

betydelsefulla när en viss aktör går att koppla till personlig data och de digitala fotspåren. Det är                 

relationen eller länken mellan data och aktören, i det här fallet den specifika individen, som gör det                 

intressant för organisationer och marknadsavdelningar att samla och behandla stora mängder data            

(Couldry & Hepp 2017, s. 162). Där fördelar av datainsamling för individer kan bli att individen får                 

en bättre användarupplevelse av tjänsten när den är personanpassad (Appelgren et al. 2014). Det finns               

studier som visar att användare är skeptiska till de fördelar som delning av data sägs ge men att fler är                    

villiga att dela med sig av personlig data om det till exempel medför att de får utnyttja tjänsten gratis                   

eller att den blir mer effektiv (Madden 2014). 

 

I en forskning visas det att 34 procent av de som använder sociala medier är oroliga kring deras                  

privata uppgifter (Appelgren & Leckner 2016, s. 175). Appelgren och Leckner (2016, s. 168–170)              

beskriver att oron kring datainsamling inte är så stor då användare inte är fullt medvetna eller                

intresserade av hur de faktiskt delar sin data. Att helt avstå de digitala tjänsterna för att undgå                 

insamling av personlig data är något som idag påverkar individens sociala vardag, då det idag enligt                

författarna finns ett krav på närvaro på digitala medier. Att användare anser att det är värt att använda                  

tjänsten trots att det finns risker kring att personlig data delas anser de är mycket troligt. 

  

Statistik visar dock att användare gradvis håller på att bli mer medvetna om deras val kring delning av                  

personlig data och insyn i deras digitala aktiviteter. Bland annat genom att ta kontroll över deras                

digitala fotspår som de lämnar efter sig och vilket innehåll som de får presenterat för sig, som de                  

själva inte valt, genom annonsblockerare (TNS Sifo 2015). Annonsblockerare minskar företagens           

möjligheter att spåra individer genom datainsamling (Appelgren & Leckner 2016, s. 168). 

 

3.2 Personalisering och filterbubblor en effekt av Big Data 

När nätverk såsom webben växer, tenderar de att bli för stora. Enheterna och dess kluster hamnar för                 

långt ifrån varandra och kan inte längre nå varandra. För att förhindra glappet behövs mellanhänder               

såsom sökmotorer och sociala nätverkstjänster (Van Dijk 2012, s. 39). Ju mer data och information               
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individer publicerar på internet, desto mindre blir deras genomsnittliga intag av data då de bara kan ta                 

del av en bråkdel av all publicerad data (Van Dijk 2012, s. 40). Effekten av detta kan bli att individer                    

hamnar i så kallade filterbubbla där de enbart ser en viss mängd data. 

3.2.1 Personalisering av Big Data 

I början av 2000-talet förändrades det digitala nätverket (webben) från att vara en domän med statiska                

webbsidor till en samling av sociala nätverkstjänster (Gillespie 2010). Dessa sociala nätverkstjänster            

gav inbjudan till eller i vissa fall krävde en aktiv delning av personlig information och data från                 

användarna (Couldry & Hepp 2017, s. 145). 

 

Forskning visar att 74 procent av Europas befolkning anser att delning av personlig information blir               

en allt större del av det vardagliga livet. Där den främsta anledningen till att användarna delar med sig                  

av sin information är för att få tillgång till de olika digitala tjänsterna, såsom sociala medier                

(Eurobarometer 2011). Van Dijk (2012, s. 176) menar att personalisering av Big Data är den               

viktigaste trenden i det moderna samhället. Han menar även att varje modern marknadsförare vet att               

varje kund är olik den andre i vissa avseenden och att all marknadsföring bör vara personanpassad.                

Bozdags et al. (2014, s. 1) menar att användaren upplever tjänster mer positivt om de är anpassade                 

efter vad dem uppskattar.  

3.2.2 Individer i filterbubblor 

Big Data och algoritmer är tillsammans delaktiga i skapandet av filterbubblan. Eli Pariser (2011)              

myntade begreppet filterbubbla, han menar att det är som ett personligt universum av information som               

varje användare lever i på internet. Författarna Nguyen et al. (2014, s. 1) beskriver filterbubblan som                

en personanpassning som är effektiv i att isolera människor från bredare synvinklar och innehåll då               

det minskar användarens lärande, kreativitet och koppling till resten av världen. Enligt Bozdags et al.               

(2014 s. 1) har mångfalden minskat i sociala nätverkstjänster när användaren hamnar i en bubbla av                

exempelvis politisk information, som enbart kommer från det som användaren redan håller med om.              

Van Dijk (2012, s. 176) beskriver även han att sociala medier skapar en filterbubbla. Detta ger en bild                  

som blir “deras verklighet”, där de endast diskuterar sina åsikter med likasinnade, oftast med dem de                

redan känner. Den egna världen krymper och tolkningen av omvärlden blir också allt mer subjektiv.               

Ett problem som uppstår är när användare interagerar med dem som har samma synvinkel och därmed                

inte utsätts för motsatta preferenser och synpunkter. Detta gör att de inte kan försvara sina egna                

åsikter, då de hamnat i en filterbubbla och bara tagit del av den information som de själva redan står                   

för (Bozdag, et al. 2014, s. 1). Det ursprungliga syftet med personanpassad data, med hjälp av                

19 av 65 



 

algoritmer, var att hjälpa användarna att hantera, filtrera och sortera den stora mängd information som               

presenteras för dem (Maccatrozzo 2012, s. 1). Men idag utnyttjar algoritmer personers digitala fotspår              

för att personanpassa innehållet på sociala medier för företagens egna vinning. 

3.3 Makt över Big Data ett problem i tekniksamhället 

I de tidiga åren av internet trodde människor att internet var fritt och under deras kontroll. Tidningar                 

och massmedia skulle inte behövas längre, alla användare skulle istället själva välja, skapa och utbyta               

innehåll och information med varandra. Detta var tanken men det har visat sig vara helt felaktigt (Van                 

Dijk 2012, s. 275). 

  

Problemet med makt i tekniksamhället är inte enkelt. Makt är ett problem i relationen mellan individer                

och institutioner lika väl som i relationerna mellan tekniken och individer (Bauchspies, Croissant &              

Restivo 2006, s. 90). Många människor glömmer ofta bort att vi förlorar vår makt när vi blir för                  

beroende av digitala nätverk och de mellanhänder (sociala nätverkstjänster) som organiserar våra            

digitala nätverk (Van Dijk 2012, s. 99). Detta beror på mängden information (Big Data) som idag                

finns på nätet, utan mellanhänder skulle vi drunkna i den.  

 

Van Dijk (2012, s. 275) menar att ju mer information och kommunikation som webben består av desto                 

fler mellanhänder behövs för att organisera innehållet på nätet. Mellanhänder hantera och organiserar             

all data och information som finns på nätet så att individer kan komma åt det och utnyttja det.                  

Mellanhänder som till exempel Facebook och Google försöker kontrollera internet med sin egna             

design och denna design är inte neutral. Han argumenterar att dessa företag har sin egen uppfattning                

om internet. Där företagen påstår att de skapar designen efter användarnas behov, men där användarna               

inte vet hur deras internetanvändning påverkas av företagens design. Han hävdar även att ingen              

egentligen vet vad Google och Facebook har för avsikter, hur deras algoritmer fungerar eller vad de                

gör med användarnas personuppgifter. Inte heller vilka idéer som ligger bakom Facebooks olika             

applikationer och funktioner. Detta leder till att makten helt ligger i deras händer.  

3.3.1 Företagens makt över Big Data, nya digitala klyftor 

I slutet av 1990-talet uppstod en ny term i diskussionen om konsekvenserna av de nya digitala                

medierna i samhället: “the digital divide” eller “den digitala klyftan”. En definition av den digitala               

klyftan är glappet mellan dem som har och inte har tillgång till datorer och internet (Van Dijk 2012, s.                   

195). Boyd och Crawford (2012, s. 674) beskriver den nya digital klyftan som skapas av tillgången till                 
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Big Data som “the Big Data rich and the Big Data poor ”. Där endast en handfull organisationer har                  

tillgång till Big Data (Boyd & Crawford 2012, s. 669). 

  
Manovich (2011) förklarar att det endast är sociala medier-företagen som faktiskt har tillgång till Big               

Data då det är de som äger den. Det är därför inte lätt för forskare eller andra företag att få tag i denna                       

data. Detta skapar en stor obalans och maktskillnad inom det sociala systemet. De som har pengar kan                 

utnyttja Big Data med helt andra förutsättningar än dem utan pengar. När informationen i sin helhet                

inte finns tillgänglig för alla kan ingen heller veta hur trovärdigt resultatet är (Boyd & Crawford 2012,                 

s. 263–674).  

  

Manovich (2011) skriver att det finns tre typer av människor inom Big Data: De som skapar data                 

(medvetet eller genom att lämna digitala fotspår), de som kan samla in data och de som har expertis                  

att analysera data. Boyd och Crawford (2012, s. 674-675) beskriver att den sistnämnda gruppen är den                

minsta men också den som gynnas mest på grund av att det är den gruppen som bestämmer hur Big                   

Data ska användas och vem som får tillgång till den. Författarna menar att de som har makten över                  

Big Data också bestämmer reglerna hur data ska användas, och vilka andra som får ta del av den. I                   

och med detta så har en monopolmarknad skapats kring Big Data. Där de stora medie- och                

teknikföretagen tjänar pengar på kontrollen av Big Data. 

3.3.2 Kritisk syn på insamling av Big Data 

Boyd och Crawford (2012, s. 664) ställer många viktiga etiska frågor kring Big Data. De ifrågasätter                

bland annat vad data har för betydelse för samhället och forskningsvärlden, vilka som har tillgång till                

data och hur analyser kring data utförs. De fokuserar främst på Big Data i kontexten av sociala medier                  

där de undersöker både företags och forskares insamling och hantering av individers data och i vilka                

syfte datan används. 

En av de större etiska frågorna som Boyd och Crawford (2012, s. 672) ställer är om det är rätt att                    

samla publik data från sociala medier, bara för att den är tillgänglig för alla. Den Big Data som social                   

medier-företagen samlar in från deras användare delas ofta vidare eller säljs till tredje part. Något som                

användare har accepterat genom användaravtal och ger företagen kontroll och rätten till individdata             

(Appelgren & Leckner 2016, s. 170, 180), vilket är något som användarna nödvändigtvis inte är               

medvetna om. Många användare är heller inte medvetna om den mängd av aktörer och algoritmer som                

samlar och lagrar deras data för framtida bruk. De är inte heller medvetna om den mängd användning,                 

vinst och utnyttjande som kommer från information som de har lagt upp på sociala medier (Boyd &                 

Crawford 2012, s. 673). Det är inte omöjligt att vissa användare inte skulle tillåta att deras data                 
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användes till något annat om de var medvetna om det. Appelgren och Leckner (2016, s. 180) menar                 

att valet som individer kan göra är att inte ge sitt digitala medgivande, vilket ofta innebär att individen                  

helt måste avstå tjänsten. De beskriver hur viktigt det är att stärka den digitala kompetensen hos                

individer för att dessa ska kunna delta demokratiskt i samhället. 

Varje forskningsfält och disciplin har sin syn på vad data är (Boyd & Crawford 2012, s. 667). Det går                   

inte att jämföra användare med individer på sociala medier, då användarkonton och individer inte är               

likvärdiga. Vissa kan ha flera konton eller ett konto kan användas av flera individer. Därför är det                 

viktigt att alla som hanterar Big Data kritiskt granskar komponenter som användarkonto, aktiva             

användare och passiva användare. Det är dock viktigt att inte se Big Data som något objektivt som                 

existerar i sig själv, då Big Data har skapats utifrån subjektiva handlingar och aktiviteter. Dess               

utmaningar gör det svårt att forska på sociala medier vilket kräver att forskare ser kritisk på                

datainsamling och analysering av data på sociala medier och att de har en kunskap och förståelse                

kring företagens hantering av Big Data (Boyd & Crawford 2012, s. 669–670). 

3.3.3 Kritisk syn på algoritmer 

Ju mer data (Big Data) som individer lämnar ut på sociala medier, som till exempel Facebook, desto                 

bättre fungerar deras algoritmer och desto bättre möjligheter har annonsörer att gå ut med              

personanpassat innehåll till individerna (Van Dijk 2012, s. 206). Därför finns det ett behov att se                

kritiskt på algoritmer och dess tillverkning, spridning och effekt, då de är med och formar och                

förändrar samhället (Kitchin 2016, s. 19). Det är väldigt få personer som vet hur algoritmer arbetar då                 

de ofta är dolda inom företag eller organisationer. Inom dessa kan det sedan vara ett flertal                

programmerare som tillsammans har skapat algoritmerna, som är invävda i varandra, vilket gör det              

ännu svårare att veta vem som har skapat den och vilka effekter algoritmerna får på samhället (Kitchin                 

2016, s. 21). 

 

Algoritmer är ett element i en bredare kontext vilket innebär att de aldrig kan betraktas som rent                 

tekniska, objektiva eller opartiska (Kitchin 2016, s .18). Algoritmer kan till exempel hämta och belysa               

storskaliga mönster i mänskliga beteenden utifrån den data som samlas in. Till exempel kan det på en                 

nyhetssida idag vara upp till 50 olika aktörer som spårar individers digitala beteenden genom cookies               

(Dataskydd.net, u.å.). Algoritmer är inte heller rent abstrakta och matematiska utan de är även              

betydande i sociala, politiska, ekonomiska och ideologiska dimensioner i samhället (Montfort et al.             

2012, s. 3). Detta gör det extra viktigt att kritisera vad som styr dem, hur de arbetar och vem som                    

kontrollerar dem (Boyd & Crawford 2012, s. 664). 
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3.4 Aktör-nätverksteori med fokus på sociala medier  

Aktör-nätverksteori, även förkortat ANT har dominerat teoretiska diskussioner inom STS (Science,           

technology, and society), och har fungerat som en ram för många studier, speciellt sedan              

publikationen av Latour ”science in action” (1987) (Sismondo 2010, s. 92). Latour har haft ett stort                

inflytande till att förflytta vad som är sociologiskt intressant. Han argumenterar för att uppmärksamma              

den stora variationen av sätt där människor och objekt (aktörer) blir associerade med varandra              

(Couldry & Hepp 2017, s. 9). Även Boyd och Crawford (2012, s. 675) argumenterar att vi bör fundera                  

över hur objekt och teknik är involverade i att forma världen med oss. Här vill vi förstå varför                  

tekniken och människor omformas och associeras, när människor använder tekniken. Detta för att ge              

oss en djupare förståelse kring makt och aktörskap som finns mellan tekniska och mänskliga aktörer               

(Bauchspies, Croissant & Restivo 2006, s. 85). Med hjälp av ANT vill vi analysera tekniska och                

mänskliga aktörer i samhället. Framförallt tekniska aktörer på sociala medier. 

3.4.1 Tekniskt aktörskap och makt 

I och med de nya medierna har det skett ett skifte i makt och aktörskap från människan till tekniken                   

(Bauchspies, Croissant & Restivo 2006, s. 76). När individer blir beroende av teknik glömmer de bort                

att de ger makten till de icke-mänskliga aktörerna, de tekniska aktörerna (Van Dijk 2012, s. 99). För                 

att kunna urskilja vilka aktörer som påverkar individerna i deras vardag måste mänskliga och tekniska               

aktörer i ett nätverk uppmärksammas på samma sätt (Sismondo 2010, s. 88–90). Där både det               

mänskliga och tekniska aktörerna innehar aktörskap (Ahn 2015, s.118). Det vill säga att individens              

interaktion med tekniska aktörer på sociala medier måste ses likvärdiga med individens interaktion             

med andra individer. Bauchspies, Croissant och Restivo (2006, s. 90) menar att när tekniska verktyg               

kontrollerar eller har makt över individerna då har de verktygen tekniska aktörskap. Detta kan till               

exempel vara tekniska aktörer såsom sociala medier, nyhetsflödet, profil och inställningar som            

individer använder i sin vardag. Författarna menar även att om vi lär oss att se dessa tekniska aktörer                  

som sociala relationer, alltså likvärdiga individers sociala interaktion med andra individer, så kan vi              

också förstå de olika graderna av makt, tekniska aktörskap och frihet som finns bakom tekniken och                

bakom samhället. 

 

En förståelse av makt är att se det på två sätt, makt över eller makt med. Om tekniken omformar våra                    

aktiviteter, tankar och mening, då upplever vi att tekniken har makt över oss. Vi känner oss                

dominerade och disciplinerade av tekniska aktörer (Foucault 1979). En individ som gör, skapar och              

producerar är istället engagerad i makt med tekniken (Kreisberg, 1992). Aktörskap är en effekt av ett                
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nätverk (Sismondo 2010, s. 90). Genom att diskutera aktörer och deras avseenden så diskuterar vi               

även maktförhållandena inom ett nätverk. 

 

3.4.2 Aktörer i samhället 

Aktörer bygger nätverk, med det menas att en aktör alltid är länkad till en annan aktör och det handlar                   

om samspel mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Fokus ligger på vad de olika aktörerna              

egentligen gör och vad effekten blir av de olika förbindelserna (Ahn 2015, s. 123). Aktörer inom ANT                 

är heterogena då både människor och icke-människor i form av abstrakta ting, materiella föremål och               

enheter, såsom organisationer, inkluderas (Sismondo 2010, s. 81). Ett nätverk kan till exempel vara              

mellan aktörer som människan, mobilen, kommunaltrafiken och internet. Aktörer lämnar spår och            

avtryck, det är då sociala handlingar blir tydliga. Aktörer skapar relationer med varandra och har sina                

egna funktioner, roller och egenskaper (Ahn 2015, s. 119). 

 

Teknikvetenskapens verksamhet är att förstå olika aktörers intressen och översätta dessa intressen så             

att aktörerna samarbetar. Det vill säga för att bli en del av ett nätverk måste aktörer sammanföras och                  

arbeta ihop med andra aktörer (Callon, 1986; Callon and Law 1989). Det kan betyda att man förändrar                 

arbetssättet och arbetsprocessen. Genom denna förändring omformas både plats och form. Ett stabilt             

nätverk är resultatet av aktörer och deras relationer som arbetar mot ett gemensamt mål, på det sättet                 

utvecklas aktörer till att agera på nya sätt (Sismondo 2010, s. 82). 

  
Teknik omformar aktörers fält, eftersom människor delegerar aktörskap till dem. Vetenskap och            

teknik förenas tydligt mellan objekt och representationer. Det skapar fler situationer där människor             

och icke-människor påverkar varandra. Teknikvetenskapen är ansvarig till den nutida världen, för inte             

i något annat domän har man mixat människor och icke-människor tillsammans, vilket har bidragit till               

en dramatisk utveckling i den sociala världen (Sismondo 2010, s. 85). Teknikvetenskapen har             

sammanfört icke-människor in i den mänskliga världen för att forma, ersätta och utvidga sociala              

grupper och organisationer. Det har fört med sig en mänsklig mening till den icke-mänskliga världen,               

för att skapa nya inriktningar av krafter (Latour 1994). 

3.4.3 Aktörskapsroller inom sociala medier 

Bechmann & Lomborg (2012) kartlägger olika typer av aktörsroller inom sociala medier. Där de tittar 

på användarnas deltagande och värdeskapande i användarcentrerade och bransch centrerade studier. I 

användarcentrerade studier ser de användaren som en produktiv aktör som skapar värde genom att 

interagerar med andra användare och kreativt använda tekniken för att skapa en bild av sig själv.  Den 
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produktiva aktören använder sociala medier som en källa till information och relationer i vardagliga 

livet (Bechmann & Lomborg 2012, s. 768). Detta skapar en bild av en aktör i kontroll (Bechmann & 

Lomborg 2012, s. 771). I branschrelaterade studier ses användaren som en aktör som skapar värde 

genom användarnätverk, uppdateringar och innehåll samt bidrar till personliga spår som sedan kan 

säljas vidare (Bechmann & Lomborg 2012, s. 772). Det ger bilden av företagen som aktörer i kontroll 

och där användaren är ett verktyg (Bechmann & Lomborg 2012, s. 774). Där de två olika värdena av 

data, som skapas genom sociala medier, också skapar olika typer av aktörskap och makt mellan 

företagen och användarna beroende på vilket ”värde” som ses som de högre, antingen användarvärdet 

eller det ekonomiska värdet. 

3.4.4 Kritik ANT 

ANT reducerar det ”sociala” till det materiella (icke-mänskliga aktörer) (Sismondo 2010, s. 82). Detta              

genom att se mänskliga och icke-mänskliga aktörer på samma sätt och inte uppmärksamma             

särskiljande mänskliga subjektiva faktorer som kultur, kulturella nätverk och praktik (Sismondo 2010,            

s. 88–89). Teorin uppmärksammar inte heller den viktiga uppdelningen mellan människor och            

icke-människor där människor har en avsikt, vilket är nödvändigt för handling i traditionella             

avseenden av aktörskap. ANT måste därför förneka att avsikt är nödvändigt för handlingar vilket då               

innebär att ANT förnekar skillnaden mellan människor och icke-människor. Sismondo (2010, s.            

87–90) beskriver att beslut inte görs i vakuum, även om forskare och ingenjörer vill göra val utifrån                 

materiella och konceptuella resurser. Han menar att beslut tas inom kontexten av existerande kulturer              

och praktiker, för att kunna fatta beslut måste hänsyn tas till dessa sociala faktorer. 

 

Inom sociotekniken är den mänskliga aktören emotionell, den upplever konflikter, uttrycker           

inkonsekvenser, och sitter som en medlare mellan vetenskap och den bredare sociokulturella och             

politisk ekonomiska kontexten av vetenskap och praktik (Bauchspies, Croissant & Restivo 2006, s.             

24). Där ANT endast ser det materiella (Sismondo 2010, s. 82) ser istället den sociotekniska teorin                

tekniken som en del av det sociala (Bauchspies, Croissant & Restivo 2006, s. 9). 
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4. Metod  
I följande avsnitt kommer vi att redovisa vald metodik för vår studie samt en kritisk reflektion till                 

varför dessa valdes. En beskrivning kring hur vi gått tillväga samt ett tydliggörande av vårt empiriska                

urval kommer att presenteras. Denna studie är en fallstudie och fallet är vardaglig användning av               

facebook. Vi vill förstå fallet ur flera perspektiv och har därför valt en kombination av olika metoder                 

för att undersöka fallet, såsom intervjuer, experiment och ANT. 

4.1 Val av metod 

Det som lett till vår valda metod är vår begränsade åtkomst till dataset och kunskapen att analysera                 

och anonymisera dessa. För att undgå dessa problem valdes istället kvalitativa metoder och insamling              

av mindre data. Den data som samlas in måste också passa den forskningsfråga som ställts (Boyd &                 

Crawford 2012, s. 670). Vi har i vår metod valt att fokusera på sociala medier genom kvalitativa                 

intervjuer och experiment. I experimentet har vi enbart valt att undersöka inställningar på Facebook              

som social media plattform för att begränsa vår datainsamling.  

 

Appelgren och Leckner (2016, s. 175) beskriver att något som ännu inte är särskilt väl undersökt i                 

Sverige är människors inställning till insamling av beteenderelaterad data. Därför har vi bland annat              

valt att undersöka hur användare ställer sig till företagens insamling av personlig data. Författarna              

beskriver även att de ser en skillnad på vad människor tycker när de till exempel svarar i en enkät och                    

vad de faktiskt gör i verkligheten (Appelgren & Leckner 2016, s. 175). Därför har vi valt att i                  

experimentet följa upp frågor som ställts i intervjuerna för att se om deras handlingar skiljer sig från                 

vad de tycker.  

4.2 Datainsamlingsmetoder 

4.2.1 Kvalitativa intervjuer  

Den första metoden som vi använt oss av i vår studie är semistrukturerade intervjuer där vi ställt                 

tematiska frågor (Alvehus 2013, s. 81) kring individers användande av sociala medier i sin vardag               

samt användandet av sociala medier som informations och kommunikationsmedel (se Bilaga 2).            

Kvalitativa intervjuer har använts för att få reda på informanternas vardagliga användande av sociala              

medier och för att få reda på vilka åsikter och erfarenheter informanterna har kring fallet (Alvehus                

2013, s. 81). 
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De förberedelser som gjorts innan intervjuerna är först och främst skapandet av tre huvudteman (se               

Bilaga 2). Alla teman har grundats i Boyd och Crawfords (2012) sex provokationer i artikeln,               

CRITICAL QUESTIONS FOR BIG DATA: Provocations for a cultural, technological, and scholarly            

phenomenon. Där allmäna frågor kring individers förhållande till Big Data ställs under samtliga tre              

teman.  

 

Tema 1: Vardagligt användande av sociala medier med digital identitet, har skapats utifrån de              

teoretiska delarna: 2.1 Teknik i vardagen och 3.1 Digital identitet på sociala medier . Begreppet              

vardagligt användande av sociala medier kommer bland annat från författarna Couldry och Hepp             

(2017, s.4) och hur de beskriver att teknologi och media stöttar individer i deras vardagliga liv. Vi har                  

även utgått från Berger och Luckman (1996, s. 36) och deras sätt att se det vardagliga livet som                  

organiserat runt “här” och “nu” där individer är intresserade av objekt som är involverade i deras                

vardagliga aktiviteter. Intervjufrågorna (se Bilaga 2) under tema 1 har bland annat tagits fram utifrån               

Couldry och Hepps (2017, s. 16) diskussion om att man inte kan skilja på ansikte-mot-ansikte               

kommunikation och kommunikation genom digitala medier. Därför ställs ett flertal öppna frågor kring             

vardaglig kommunikation. Till exempel fråga 2: På vilket sätt kommunicerar du dagligen med dina              

vänner/familj/kollegor ? och fråga 7: Hur ser din kommunikation ut via Facebook och övriga sociala              

medier? Intervjufrågorna under tema 1 berör även individers digitala identitet på sociala medier. Där              

begreppet digital identitet har grundats i Couldry och Hepps (2017, s. 162) bok The Mediated               

Construction of Reality. Frågorna som ställs kring digital identitet berör likt Boyd (2008 s. 128-130),               

hur individerna representerar sig själva på sociala medier.  

 

Tema 2: Datainsamling och användarvillkor , har skapats utifrån de teoretiska delarna: 3.1.1            

Individers medvetenhet kring datainsamling av personlig data, 3.2.1 Personalisering av Big Data, 3.3             

Makt över Big Data och 3.3.2 Kritisk syn på insamling av Big Data. Begreppet datainsamling har                

grundats i Appelgren och Leckners (2016, s. 168-175) forskning kring datainsamling av personlig data              

och individers privata uppgifter. Även begreppet användarvillkor grundas i Appelgren och Leckners            

(2016, s. 170) forskning, men där de använder begreppet användaravtal. Intervjufrågorna (se Bilaga 2)              

under tema 2 har främst tagits fram utifrån Appelgren och Leckners (2016, s. 168-175) diskussioner               

kring att individer inte är fullt medvetna om vad, hur mycket och när de delar personlig data. Även                  

(Boyd och Crawford 2012, s. 664) diskussion kring hur individers data hanteras och i vilka syften, har                 

legat till grund för skapandet av intervjufrågorna. Två exempel på de frågor som grundas i dessa                

forskningar är fråga 10: Vad tror du sociala medier samlar för information om dig? och fråga 11.1:                 

Vad anser du är viktigt när det kommer till dina användarvillkor? 
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Tema 3: Medvetenhet kring nyheter på sociala medier , har skapats utifrån de teoretiska delarna: 2.               

Bakgrund, 2.2 Medieteknik påverkar samhället och den sociala kontexten, 3.3 Makt över Big Data              

och 3.2.2 Individer i filterbubblor . Begreppet medvetenhet grundas i Appelgren och Leckners (2016,             

s. 180) forskning där de diskuterar användarnas medvetenhet om hur de delar data och hur tjänsterna                

är personanpassade. Begreppen, nyheter på sociala medier, grundas även dem i Appelgren och             

Leckners (2016, s. 166, 167, 171) diskussioner kring de positiva och negativa konsekvenserna av att               

nyheter når individer via aktörer som Facebook. Intervjufrågorna (se Bilaga 2) under tema 3 har tagits                

fram utifrån Appelgren och Leckners (2016) forskning, likväl som från dagsnyheter (Gelin 2017;             

Schori 2017). Frågorna berör även ämnen kring samhället kopplat till sociala medier något som har en                

utgångspunkt i Van Dijks (2012, s. 82) forskning.  

 

De semistrukturerade intervjufrågorna som skapades var till största delen öppna, detta för att             

informanterna själva skulle komma med sina egna synpunkter och åsikter kring de teman som var               

uppsatta och för att få ett öppet samtal (Alvehus 2013, s. 83). Allmänna frågor kring informanternas                

vardagliga användning av sociala medier ställdes i början av intervjuerna för att sedan ledas in på mer                 

djupgående frågor kring hur de förhåller sig till personalisering, digital identitet, aktörers makt och              

hur de tänker kring delning av personlig data (Alvehus 2013, s. 84). Detta för att få en djupare                  

förståelse kring individens medvetenhet i interaktion med dessa medietekniska fenomen.  

 

För att säkerställa att informanterna var medvetna om forskningens syfte och sina rättigheter så              

skickades en beskrivning kring intervju och experiment ut till alla informanter innan metoden             

utfördes. Ett skriftligt dokument skapades där tydliga instruktioner kring metodens utförandet           

framgick. Informanterna fick skriftligt ange sitt samtycke till datainsamlingen (se Bilaga 1) (Bell             

2015, s. 190).  

4.2.2 Experiment 

Den andra metoden som vi har använt oss av i vår studie är experiment, som är en form av                   

observation (Alvehus 2013, s. 97). Experimentet är ett komplement till intervjuerna. Där experimentet             

gör det möjligt att dra slustaster kring varför informanterna gör som de gör på sociala medier och                 

vilka effekter och konsekvenser detta får i deras vardagliga liv (Bell 2015, s. 28).  

 

Observationsstudier kräver ett urval av det som ska observeras, vad som är möjligt att komma åt och                 

vad som är lämpligt att studera för att besvara forskningsfrågan (Alvehus 2013, s. 95). I vår studie                 
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observeras informanternas inställningar på Facebooks plattform, något som är möjligt att komma åt             

och något som begränsar vår datainsamling. För att besvara vår forskningsfråga är det inte nödvändigt               

att gå igenom alla sociala mediers inställningar (Alvehus 2013, s. 95). Inställningarna valdes för att få                

insikt i hur informanterna reagerar till den specifika situationen och inställningen som presenteras för              

dem (Alvehus 2013, s. 97). Experimentet liknar en riktig situation på det sättet att informanterna när                

som helst kan gå in på sina inställningar på Facebook (Alvehus 2013, s. 97).  

 

Förberedelserna som gjordes inför experimentet var bland annat att skapa en experimentmall (se             

Bilaga 3) där instruktioner och följdfrågor var sammanställda för att underlätta utförandet av metoden.              

Följdfrågorna var semistrukturerade så att informanterna efter varje del kunde komma med tankar och              

åsikter kring deras inställningar (Alvehus 2013, s. 83). Inför experimentet skapades även kategorier             

för att kunna registrera informanternas reaktioner. Reaktionerna delades in i fem kategorier, dessa var:              

neutral, positiv, negativ, omedveten och medveten. Bell (2015, s. 229) skriver att det finns många               

typer av kategorischeman vid observationer och experiment, vissa är enklare och vissa avsevärt mer              

komplicerade. Vi har valt att göra en enklare bedömning av informanternas reaktioner då             

experimentet är ett komplement till intervjun.  

 

Appelgren och Leckner (2016, s. 168) har inspirerat de valda kategorierna medveten och omedveten              

som vårt experiment och studie innefattar (se Figur 5). Vi har valt att tolka reaktionen förvånad som                 

en omedvetenhet och ej förvånad som en medvetenhet. Reaktionerna visades genom informanternas            

ansiktsuttryck och vad de sa under experimentet. Informanterna visade genom förvånade           

ansiktsuttryck och med frågor på omedvetenhet kring inställningarna på Facebook. Om informanten            

förklarade varför de har dessa inställning visade det på medvetenhet, detsamma gäller om informanten              

förklarade vad inställningen gjorde. Bell (2015, s. 229) beskriver att det finns två exempel på               

kategorier som ofta används för att registrera beteenden, dessa är “spänningslösande beteende” och             

“antagonistiska beteende”. Den förstnämnda innehåller tillfredsställelse och instämmande som         

representerar vår kategori positiv och den sistnämnda nedvärdering och förvarsinriktat beteende (att            

de inte håller med) representerar vår kategori negativ (se Figur 4). Reaktionerna positiv och negativ               

visades genom informanternas ansiktsuttryck och vad de sa under experimentet.  

 

En sista kategori skapades för att kunna registrera reaktioner när informanterna varken var positiv              

eller negativ samt om det var svårt att läsa av eller registrera något beteende eller svar som                 

informanterna hade. Denna kategori fick benämningen neutral (se Figur 4). De fem kategorier som              

har beskrivits delades in i två huvudkategorier (se Figur 4 & 5). Detta för att informanterna kunde ha                  

en eller två reaktioner samtidigt. De kunde exempelvis vara både förvånade och positiva till en               
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inställning. Däremot så kan de inte ha två reaktioner som är i samma huvudkategori, exempelvis               

positiv och negativ eller medveten och omedveten.  

 

Neutral 

(Varken eller) 

Positiv 

(Håller med) 

Negativ 

(Håller inte med) 

 

 

Omedveten 

(Förvånad)  

Medveten  

 (Ej förvånad)  

Figur 4:  Huvudkategori 1.       Figur 5:  Huvudkategori 2.  
 

Nackdelen med experiment är att det är svårt att generalisera resultatet från den (Alvehus 2013, s. 97).                 

Men då vår studie är explorativ och ingen generalisering kommer att göras finns det ingen risk för                 

detta problem. En annan utmaning med experiment är att den som observerat gör val och tolkningar                

på vad som observeras och granskas. Detta leder till att inte allt som observeras kan dokumenteras                

(Alvehus 2013, s. 97).  

4.2.3 Datainsamling för ANT-karta 

ANT-kartläggningen valdes som metod för att på en djupare nivå kunna titta på de mänskliga och 

tekniska aktörerna. Något som inte var möjligt med de andra metoderna. Utifrån en kartläggning av 

fallet: vardaglig användning av Facebook, samlades data in. Detta skedde genom en samlad 

observation av tidigare gjorda semistrukturerade intervjuer och experiment samt genom observation 

av Facebooks plattform. Från intervjuerna belystes flest mänskliga aktörer och relationerna 

informanterna hade till dem. Under observationen av plattformen framkom det ett flertal tekniska 

aktörer och under experimentet framkom både mänskliga och tekniska aktörer. Observationen av 

fallet gjordes explorativt. Ett urval av vilka tekniska funktioner som skulle observeras gjordes för att 

besvara forskningsfrågan, då alla tekniska funktioner på plattformen inte var intressanta att observera 

eller undersöka (Alvehus 2013, s. 95). En utmaning med observationen av fallet var att begränsa 

vilken vardaglig användning av Facebook som skulle observeras (Alvehus 2013, s. 97).  

4.3 Urval av informanter 

Enligt Boyd och Crawford (2012, s. 670) är det viktigt att uppmärksamma värdet av mindre               

datainsamlingar inom forskning då viktiga insikter ges även av mindre insamling av data. Då vår               

studie är explorativ innebär det att ett mindre urval gjorts där vi har valt att undersöka en mindre                  

grupp på tio personer. Detta betyder att man inte kan generalisera svaren då de inte är representativa                 

för populationen i sin helhet, som ett slumpmässigt urval kan (Bell 2015, s. 180). Det kan endast                 

förstås som exempel på hur informanterna reflekterar kring deras medvetenhet i interaktion med Big              

Data genom sin användning av sociala medier. Detta har istället inneburit ett tillfälligt urval där               
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personer som varit tillgängliga och har haft möjlighet har tillfrågats. Det krav som fanns var att                

personerna hade ett Facebook konto, så att experimentet kunde genomföras i samband med intervjun.              

Vi har eftersträvat ett så representativt urval som möjligt (Bell 2015, s. 180). Där vi har kontaktat eller                  

fått kontakt med personer i olika åldrar, av båda könen, och i olika sociala grupper samt med varierad                  

användnings av sociala medier för att få ett så brett resultat som möjligt. Detta resulterade i att vi                  

undersökte tio personer där hälften var kvinnor och hälften var män i åldrarna 18–58 år.  

 

I samråd med informanterna har vi kommit överens om en konfidentialitet som innebär att vi inte går                 

ut med informanternas namn eller åldrar, detta bestämdes innan metoderna utfördes (Bell 2015, s. 64).               

Vi har valt att kalla informanterna för informant 1–10. Däremot skriver vi han och hon i studien för att                   

resultat och analys ska bli mer lättläst. Ålder eller kön har heller ingen betydelse i vår studie. 

 
 

4.4 Genomförande av metoder 

4.4.1 Genomförande av pilotstudie 

Innan datainsamlingen utfördes gjordes tre pilotstudier. Först gjordes två pilotstudier där           

intervjufrågorna testades. Detta för att se att frågorna var tydliga, i rätt ordning och att det inte var                  

några frågor som var upprepande eller gav upprepade svar (Bell 2015, s. 190). Efter de två första                 

pilotstudierna reviderades intervjufrågorna då många frågor var upprepande och otydliga (Bell 2015,            

s. 253). Detta ledde till en ytterligare pilotstudie där både intervju och experiment genomfördes.              

Denna pilotstudie visade på ett bättre resultat och med intressanta insikter kring metoden och de               

frågor som gav intressanta svar (Bell 2015, s. 253). Frågorna reviderades ytterligare en gång, men               

denna gången var det endast mindre saker som behövde rättas till. Den tredje pilotstudien gav också                

en uppfattning om hur lång tid som skulle gå åt för att genomföra metoden på varje informant. Något                  

som sedan var avgörande för att kunna bestämma tid och plats med informanterna (Bell 2015, s. 201).                 

Den sista pilotstudien gav även förberedande insikter av hur sammanställningen av datainsamlingen            

kunde komma att se ut (Bell 2015, s. 253).  

4.4.2 Genomförande av intervjuer 

För att ta hänsyn till informanterna utfördes intervjuerna hemma hos dem under en bestämd tid då                

metoden kunde genomföras ostört (Bell 2014, s. 201). En intervjuare ledde intervjun medans den              

andra antecknade informantens svar. Innan intervjun startade gick intervjuaren igenom studiens syftet            

samt instruktionerna för intervjun och experimentet tillsammans med informanterna. Informanterna          

skrev sitt förnamn och sin ålder samt medgav sitt samtycke till datainsamlingen (se bilaga 1), de blev                 
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även informerade att de efter metoden hade möjlighet att återta sitt samtycke (Bell 2014, s. 190). De                 

tematiska intervjuerna tog mellan 20–50 minuter. Intervjuerna och experimenten spelades in för att             

underlätta transkriberingen och analysen av materialet. Detta var något som alla informanterna            

godkände innan metoden startade. Det gjordes för att inte missa eller förvränga något som sades,               

vilket kan bli fallet vid enbart anteckningar (Alvehus 2013, s. 85). Vi valde också att spela in för att                   

kunna ägna full uppmärksamhet åt informantens svar samt för att underlätta sammanställningen av             

resultatet vid eventuella citat eller för att förstå svaren i sitt sammanhang (Bell 2014, s. 196). 

4.4.3 Genomförande av experiment 

Experimentet ägde rum direkt efter intervjun och tog cirka 30 minuter. En undersökare ledde              

experimentet medans den andra tog anteckningar och noterade informantens reaktioner. Informanten           

bads att tänka högt under hela experimentet och vid några tillfällen ställdes ett par förberedda frågor.                

Informanten fick logga in på sitt Facebook konto, därefter startades en skärminspelning. Inspelningen             

dokumenterade vad informanten gjorde och vad den sade under experimentets gång. Under            

experimentets gång gick informanten igenom några förutbestämda inställningar på Facebook ( se            

Figur 6–8). Dessa var:  

● Inställningar: sekretess, tidslinje & taggning, aviseringar, appar, annonser (se Figur 6)  

● Dina annonsinställningar: Dina intressen, annonsörer du interagerat med, din information, 

annonsinställningar (se Figur 7). 

● Inställningar för nyhetsflöde: Upptäck sidor som matchar dina intressen (se Figur 8). 

 

       
Figur 6:  Inställningar              Figur 7:  Dina annonsinställningar             Figur 8:  Inställningar för nyhetsflöde 
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Vid varje inställning fick informanten en instruktion vad denne skulle göra eller titta på, informanten               

hade även fått instruktionen att den när som helst fick ändra sina inställningar om den så önskade. I                  

experimentmallen noterades sedan informantens svar på frågorna, reaktioner till         

inställningarna/uppgifterna, vilka inställningar den hade och om informanten ändra några          

inställningar. Reaktionerna sammanställdes sedan i ett kateogrischema (se Bilaga 4).  

4.4.4 Genomförande av ANT-kartläggningen  

ANT-kartan (se Figur 9) har bland annat skapats utifrån datainsamlingen samt förberedelser och 

utformningen av experimentet. Under dessa observerades de tekniska aktörerna som finns på 

Facebooks plattform och på dess inställningar.  

 

De mänskliga och tekniska aktörerna i ANT-kartan (se Figur 9) har observerats utifrån bland annat 

teorier och en observation av fallet. Vi har via en observation av Facebooks plattform och från de 

utförda metoderna identifierat tekniska aktörer som: inställningar, inlägg, gilla, dela, kommentera, 

tagga, enheter, chatt, notiser, Facebook-grupper, nyheter och annonser. I de utföra metoderna 

identifierades både tekniska och mänskliga aktörer, ett exempel på en mänsklig aktör som 

observerades var influencers. Informanterna har vi identifierat som mänskliga aktörer, där de i kartan 

är individer.  

 
Data som skapas genom beteendenätverk och namngivna nätverk har observerats i teorier från Boyd 

och Crawford (2012, s. 671). Dessa har vi definierat som tekniska aktörer och därmed skapat dessa i 

ANT-kartan. Den mänskliga aktören systemutvecklare har skapats i kartan även den från teorier från 

Boyd och Crawford (2012, s. 674). Tekniska aktörer som reklam, annonser, annonsblockerare, 

Google,  mediaföretag, sökningar, nyheter finns med i kartan av teorier från Appelgren & Leckner 

(2016). Annonsörer finns med i kartan som en tekniska aktörer från Van Dijk (2012, s. 206). Även 

mänskliga aktörer som marknadsförare har observerats från Van Dijk (2012, s. 176). Algoritmer är en 

teknisk aktör som kommer från Kitchin (2016, s. 16) och från Boyd och Crawford (2012, s. 673). Då 

ANT-kartan är fokuserad på Facebook har vi i likhet med Heider och Sundin (2016, s. 7) valt att 

definierat Facebooks algoritm till nyhetsflödes-algoritm. De skriver att Facebook har bytt till en mer 

komplex algoritm som de kallar för “newsfeed algoritm”, den möjliggör personanpassning till 

individen efter vilka inlägg som varje användare interagerar med. Relationerna mellan de mänskliga 

och tekniska aktörerna i ANT-kartan (se Figur 9) har observerats delvis från teorin men också från 

observationen av fallet (Bauchspies, Croissant & Restivo 2006, s. 3).  
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4.5 Metodkritik  

I enlighet med Bell (2014) stävar vi att förhålla oss kritiskt till vår metod. Då vårt ämne är aktuellt och                    

nyheter har under den senaste tiden tagit upp frågor som kretsar kring vårt ämne, är det mycket                 

möjligt att informanterna har påverkas av denna faktorn när vi frågar efter deras åsikter. Något som                

kan ifrågasätta metodens reliabilitet (Bell 2014, s. 133). Dock ser vi informanterna med olika grader               

av kunskap kring ämnet, där deras kunskap också kan jämföras med deras intresse i ämnet, där vi utan                  

vetskap kring deras kunskap och intresse i ämnet har frågat om deras medverkan i studien. Vi anser                 

även att om dessa metoder skulle utföras igen skulle liknande resultat ges med eventuellt undantag för                

utförande efter att den nya lagen kring personuppgifter, dataskyddsförordningen (GDPR), trätt i kraft             

2018 (Datainspektionen u.å.). Vilken kan leda till att fler personer blir uppmärksammade kring deras              

rättigheter av personuppgifter på internet och därmed får en ny typ av kunskap kring ämnet.  

 

Nackdelen med intervju som metod är att det tar lång tid att genomföra och därför har endast ett fåtal                   

intervjuer genomförts under detta kortare projekt. I den valda intervjumetoden kan det vara svårt att               

analysera den data som samlats in (Bell 2015, s. 190). Det kräver bland annat att datainsamlingen                

tolkas och därmed blir det svårt för forskaren att förhålla sig objektivt till materialet. En tolkning som                 

kan vara svår att utföra är tolkningen om informanten är “medveten” eller “omedveten” kring ämnet.               

Här krävs det att intervjuaren läser mellan raderna och tolkar det som inte sägs, ihop med tonfall, vilka                  

exempel de tar upp (Bell 2014, s. 144). Att en informant är omedveten behöver inte betyda att den inte                   

har en åsikt i frågan. ANT-kartan skapades på en relativ grundläggande nivå, där en mer omfattande                

teoretisk grund hade varit att föredra. ANT-kartan kunde gjorts mer utförligt vid en längre studie och                

visat på mer ingående relationer mellan tekniska och mänskliga aktörer.  

 

Vi anser att med ett kortare projekt som denna studien innefattar har vår analysmetod varit lämplig                

eftersom vi haft teoretiska utgångspunkter under hela den explorativa studien vilket har varit relevant              

för vår forskningsfråga (Bell 2014, s. 133). 
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5. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet från de metoder som genomförts, tio semistrukturerade            

intervjuer, tio experiment och en aktör-nätverkskarta. Först presenteras resultaten från intervjuerna där            

de mest intressanta svaren har slagits ihop under tre olika teman som vi delat in intervjufrågorna i                 

under metoden. Dessa är “Vardagligt användande av sociala medier med digital identitet”,            

“Datainsamling och användarvillkor” och “Medvetenhet kring nyheter på sociala medier” (se Tabell            

1, 2 & 3). Därefter följer resultatet av experimenten där de olika reaktionerna informanterna visade               

har sammanställts och presenterats (se Tabell 4). Till sist presenteras en aktör-nätverkskarta som har              

skapats utifrån intervju- och experimentresultaten samt en kartläggning av fallet  (se Figur 9).  

5.1 Intervjuer 

Följande förkortningar används i tabellerna 1, 2 och 3: Sociala medier = SM, Facebook = FB, 

Instagram = IG, Snapchat = SC, Twitter = TW, Youtube = YT, Information = Info. 

5.1.1 Tema 1: Vardagligt användande av sociala medier med digital 

identitet  

Under följande avsnitt presenteras resultatet från intervjufrågorna som berör vardagligt användande av            

sociala medier samt frågor kring informanternas digitala identitet (se Tabell 1). Tema 1 grundas i               

tidigare teoridelar se rubrik: 2.1 Teknik i vardagen, 2.2 Medieteknik påverkar samhället och den              

sociala kontexten, 3.1 Digital identitet på sociala medier .  
 

Tabell 1:  Sammanfattning av informanternas svar för tema 1. 

Tema 1    

Informa

nt 

Sociala medier Identitet/profil Influeras 

1 Aktiv. Varje dag, jobb och privat. 
Marknadsför på FB. Nyheter, Google och 
IG. Kunder på messenger. Följer sidor. 
Kommenterar ej för att synas. Förr privat nu 
jobb. –Orkar ej med tjafs, dumma åsikter. 

Delar barnens FB-sidor. 
Visar ej mig själv. –Grupper 
för intressen, evenemang och 
chatt. –FB flödet okej, 
blockar ibland. –Får reklam - 
intressen och annat. 

Ej lyckligare på SM.  
–Vänner jag känner, håller 
kontakten.  
–Kollar konkurrens. 
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2 Använder SC och IG. –Fyra gånger om 
dagen, mobil –Passiv användare av FB. –Ser 
rasistiska nyhetssajter, mycket 
högerpropaganda & MMA. Integrerar med 
liknande sajter. 

Osäker kring öppen/dold 
profil -Mycket reklam. FB 
var bättre förut innan nya 
flödet. 

Dåligt flöde på IG.  
-Kommenterar/gillar roliga 
inlägg  

3 Aktiv användare, Flera gånger per dag. IG - 
följer intressen. FB -vänner/ gillar/ 
kommenterar /Fb-grupper/ messenger. Mer 
IG än FB nu. 

Stark digital identitet, 
underhåller genom att 
diskuterar/gilla, umgås via 
IG & Messenger. –Bra flöde, 
vänners inlägg. –Dåligt, 
mycket reklam, köptvång. 
–Tänker en extra gång innan 
publicering. 

På IG. SM framhäver det 
bra. –Pratar hellre face to 
face.–Intressant 
diskussioner och 
människors synsätt. 

4 Tittar aktivt, passiv att publicera. Scrollar 
FB och IG flera gånger om dagen. 
Intresserad av barnen. publicerar stolta 
saker. –Bättre förr - vänners inlägg, nu 90% 
skräp. Kommenterar/delar ibland - viktiga 
inlägg, bra med spridning. – Använder 
Messenger, svarar istället för kommentera. 
Får ej till roliga kommentarer. Vill ej att 
andra ska se. 

Dold. Lite info. Tråkig, ej 
viktigt. Kommentarer kan 
misstolkas. Inget 
bekräftelsebehov på FB. 
Tjafs på FB. – Mycket klipp, 
mycket reklam i tidningar, 
frustrerande. IG mer 
personligt/lugnare, reklam 
där också. – Sållar bort all 
reklam.  

–Konverserar ogärna på 
internet. Ringer eller pratar 
direkt. – Bara vänner jag 
känner. Inspiration från 
FB-grupper, eller tips från 
vänner.  

5 Aktiv användare mest FB, & TW lite SC, 
IG. Flera gånger om dagen. Följer intressen. 
Diskuterar TW. –Undviker politik, 
missförstånd. Mer aktiv förr på FB.  
– Mycket grupper och evenemang. 
– Anonym, neutral identitet, skriver åsikter, 
diskuterar intressen. Viktigt att hålla 
kontakt, får ej ersätta verkliga möten.  

Öppen. –Mycket reklam, tar 
åt mig framtida händelser. 

Många publicerar det jag 
ej skulle. –Hålla kontakt. 
TW - följer de med bra 
inlägg. – Gillar positiva 
saker och vänners inlägg. 
Delar ej om det ej är bra. 

6 SC-vänner/chattar/evenemang, är mig själv, 
FB-släkt, IG roliga saker och ytligt/ 
Kommenterar/ gillar mycket. Följer 
influencers, äkta på YT. Aktiv, inne 
dagligen, lägger ej upp dagligen. 100% 
involverat i livet. –Kommunicerar via SM. 
-Åsikter på FB, äldre personer där. – Framåt 
på SM. “Skyddad bakom sin skärm”. IG - 
bekräftelsebehov, ytligt.  

Privat. –Sponsrade inlägg 
“smygreklam”. Ibland bra 
info, mycket skvaller. 
Reklam för min målgrupp. 
Företag marknadsför sig, 
jobbigt. 
 

Allt ser perfekt ut. Ej sant. 

7 Passiv användare, tittar, gillar, håller 
kontakt, tidsfördriv. 5-10 gg dagligen. IG - 
tittar. SC - roligt. FB - kommunikation 
(Messenger).  
–Följer, köp & sälj, turist & destination.  
–Publicerar “Happy” och viktigt, annars 
återhållsam. –Beroende, vill gå ur, “kan dras 
med i saker omedvetet”. 
 

FB öppen, IG stängd. –Gillar 
kort info. 

–Kommunicerar på 
internet med folk långt 
bort och bekanta. –Gillar - 
lustfyllt. Tråkiga händelse 
- skriver privat. 
–Har eget kritiskt-filter. 
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8 Passiv användare lägger ej upp saker, följer 
intressen, gruppchattar. -Använder FB, IG, 
TW. Flera gånger om dagen. FB 
kommunikationsmedel. Är lättillgänglig. 
Gillar/kommenterar sällan. –Selektiv 
identitet, visar guld-tillvaron ej personlig. Ej 
bekväm uttrycka åsikter. –Jag vill vara en 
del av det. 

Dold. –Ser mycket klipp - 
värdelöst. IG bra, personligt. 
TW - självvalt innehåll. 
Reklamen - riktad. 

Vill vara mer aktiv 
–Nya vänner jag träffat, 
följer nya intressesidor. 
Roligt - mer benägen att 
gilla. Kan kommentera 
vänners inlägg. –”Läsa 
TW är att läsa tidningen” 
Kritisk till innehåll. 

9 FB - bilder, status, se klipp, tagga vänner, 
Messenger, gruppchattar, dela rolig info, 
aktiviteter med kompisar. –Förr 
Lunarstorm/MSN nu FB, SC, Whats-app 
(jobbet), LinkedIn. –Passiv. Skriver mindre 
idag, tidsfördriv. Delar ej allt. –Gillar träffa 
personer på riktigt, vissa är ej samma i 
verkligheten som på SM. 

Gammal info på FB, 
offentlig.  
–Reklam, tidigare sökningar. 

Många sociala på SM men 
inaktiva i verkligheten. 
–Gillar roliga saker, utöver 
de vanliga. –Åsikter kan 
misstolkas. 

10 Bilder, memes, taggar, publicera, följa, hålla 
kontakt, delar de jag brinner för. Mest IG 
-bilder, orealistiska förväntningar. 
FB-evenemang + hitta folk, kampanjer, 
informativa och roliga videos. SC 
(avslappnad) kontakt under dagen, nya 
vänner. Mycket YT. –Varje dag, nästan 
varje timme, passiv.  

Är offentlig. Träning, 
flickvän, ej måendet, visar 
vad folk vill se. –Flödet 
anpassat vad jag följer. 
–Positiv info. 

Större vikt i verkligheten, 
relationer på SM - ytligt, 
visar en image. –Lätt att 
bli lurad, folk går med på 
saker. Styr folk utan hela 
sanningen. 

 

 

Vardagligt användande av sociala medier 

Alla intervjuade informanter använder sig av sociala medier dagligen, flera gånger om dagen. De              

olika skälen som informanterna angav var att de använder sociala medier för att: 

● Kommunicera och hålla kontakt med vänner/familj/bekanta (1–10) 
● Följa sina intressen (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10) 
● Som underhållning (2, 6, 7, 8, 9, 10) 
● Dela sina åsikter (3, 5, 6)  
● Som tidsfördriv (7, 9) 
● För att diskutera (3, 5) 
● Vara en del /inte stå utanför (8) 
● För sitt bekräftelsebehov (6) 
● För att umgås (3) 
● För jobb (1) 

 

Åtta informanter uppskattar att det är enkelt att hålla kontakten med sina vänner som bor längre bort.                 

Informant 6 och 10 som är två av dessa beskriver även att de föredrar att hålla kontakten via sociala                   

medier jämfört med andra kontaktmedel. Informant 4, 5 och 9 kan tycka att de ibland kan bli                 

missförstådda på sociala medier. Informant 3 berättar specifikt att hon hellre pratar ”Face to Face”. 

 

37 av 65 



 

Digital identitet  

Vid frågan “Anser du att det är viktigt att vara medlem i sociala medier såsom Facebook för att                  

underhålla din identitet?”, svarar tre informanter att det är viktigt. Informant 3 som tycker att det är                 

viktigt med en digital identitet, berättar att hon vill vara med för att se vad som händer och vad                   

människor på sociala medier gör för något. Hon tycker att hon umgås med människor via sociala                

medier, hon uppskattar även att hon har koll på vissa vänner och bekanta som hon inte träffar så ofta.                   

Informant 10 tycker ungefär likadant, att det är kul att vara uppkopplad med sina vänner och bekanta                 

så att han kan hålla kontakten med dem. Informant 8 som också tycker att det är viktigt beskriver att                   

han inte vill stå utanför, han vill vara en del av det och inte missa någonting. Han försöker även verka                    

som en så rolig och bra person som möjligt på sociala medier. Några informanter tyckte inte det var                  

viktigt med en digital identitet. Informant 1 visar inte någon sida av sig själv på sociala medier,                 

informant 2 lägger inte någon stor vikt på Facebook och informant 4 berättar att hon inte har något                  

behov av att få bekräftelse via Facebook då hon redan får det av hennes vänner och familj i                  

verkligheten.  

 

När frågan “På vilka sätt använder du sociala medier för att uttrycka dina åsikter?” ställdes, svarar                

flera informanter att de inte känner sig bekväma med det. Anledningen till varför informant 1 inte                

uttrycker sina åsikter är för att hon inte orkar med tjafs då det är många som kommenterar dumma                  

saker på sociala medier. Informant 8 tycker att det lätt spårar ur. Informant 9 gillar inte att dela med                   

sig av sina åsikter till alla och informant 10 skulle eventuellt kunna uttrycka sig på Instagram ifall det                  

var något väldigt viktigt.  

 

De informanterna som använder sociala medier för att uttrycka sina åsikter var informant 3, 6 och 5.  

Informant 3 svarar att hon kan göra det i en redan uppkommen diskussion. Informant 6 gör det endast                  

på Facebook då det är den enda plattformen hon skulle kunna uttrycka något politiskt på. Informant 5                 

anger att han skriver sina åsikter och att det är på Twitter han diskuterar. Han nämner även att han är                    

med i många grupper och evenmang där diskussioner uppstår.  

 

Influeras av andra på sociala medier 

I frågan “Hur påverkas eller influeras du av andra personer på internet jämfört med de du träffar 

personligen?” berättar informant 1 att hon inte tror att människor är så lyckliga som dem visar på 

sociala medier. Informant 2 och 7 influeras inte alls. Informant 3 berättar att hon kan bli mer 

inspirerad av att se bilder på Instagram som har med hennes intresse att göra mer än när hon pratar om 

det. Informant 4 konverserar ogärna på internet, men inspireras av sidor. Informant 5 tror inte han 
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påverkas särskilt mycket. Informant 6 berättar att om hon ser en persons Instagramkonto som hon inte 

känner, brukar hon tänka att allt ser perfekt ut men när hon senare lär känna personen inser hon att 

personen har lika många vardagsproblem som hon själv. Informant 8 tror att han inte påverkas 

speciellt mycket men ibland tänker han att han kanske borde vara mer aktiv. Informant 9 berättar att 

det är väldigt olika, han tycker vissa personer verkar väldigt sociala och öppna på sociala medier, 

medans det är helt tvärt om i verkligheten. Han tror att det skulle kunna vara för att personerna är 

väldigt aktiva på sociala medier, men sen när man träffar dem i verkligheten sitter dem bara med 

mobilerna och blir då inaktiva i verkligheten. Informant 10 lägger mer vikt i vad folk säger i 

verkligheten än på sociala medier. 

5.1.2 Tema 2: Datainsamling och användarvillkor 

Under följande avsnitt presenteras resultatet från intervjufrågorna som berör datainsamling och           

användarvillkor (se Tabell 2). Tema 2 grundas i tidigare teoridelar se rubrik: 3.1.1 Individers              

medvetenhet kring datainsamling av personlig data, 3.2.1 Personalisering av Big Data, 3.3 Makt över              

Big Data, speciellt 3.3.2 Kritisk syn på insamling av Big Data.  
 
Tabell 2: Sammanfattning av informanternas svar för tema 2. 

Tema 2    

Informant Samlar data Personanpassat Användarvillkor 

/inställningar 

1 Det jag googlar. –Ser 
samband på sökningar. 
Annonser störande. 

Vill ej, irriterande. Läser ej, för lång text. –Kopplat 
någon app med FB. Inställningar: 
väljer vilka som ska se, vill godkänna 
inlägg på inställningar 

2 Bryr mig ej. –Ser samband 
mellan sökningar och flödet. 

 Flöde blir enformigt. 
-Delar ingen info som 
skadar mig. 

Bryr mig ej. 
 

3 SM har mer koll än jag tror.  Ja men nyfiken och öppen. 
60% eget och 40% annat. 
–Blir påverkad negativt av 
reklam. Mina intressen 
positivt. 

Läser ej, godkänner bara, spärrar inte 
info. 
 

4 Mycket. Ej bra. Vill 
bestämma själv, ej 
påprackad. –Ser ej samband 
mellan sökningar. Om jag 
gillar på FB uppkommer det 
mer om det. 

 Ja gärna om det fanns. Läser ej - mycket text, blåögd. 
–Kanske kopplat till FB. –Vet ej om 
jag skyddar data. Ingen större koll på 
inställningar. 
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5 Allt, starka samband på 
sökningar. Vill ha anpassat. 
Men ett integritetsproblem. 
 

Vet att det finns, borde ta 
tag i det. 
 

Vilka möjligheter finns? –Läser ej 
villkor, godkänner bara. –Enkelt att 
koppla appar med FB. –Lägger ej ut 
känslig info. Borde hantera 
inställningar. 

6 Allt - plats, konton, intressen. 
Läskigt. Ser samband på 
sökningar. 

Nej, hellre neutralt på SM, 
bredare syn.  

 Vet ej. Läser aldrig. –Kopplat IG och 
spel med FB. –Skyddar data med 
dolda profiler. Ej lämnat ut mobilnr. 

7 Allt spårbart. Ogillar 
förföljas, förstår varför.  

Reklam ja, bättre. Orkar ej, osäker på effekter. –Det 
finns lagar som skyddar. –Irritation 
tillgång till mina bilder, men vill 
publicera - är låst. 

8 Samlar allt, vill ej det. 
Annonsblockerare installerat. 

Vill bara se vänners inlägg. Läser ej. –Loggar in via FB på många 
appar - lättare.Inställningar om vad 
som visas, vad jag tillåter FB att 
samla. Känslig info får ej läcka. 
Selektiv i att lägga ut data.  

9 De samlar allt. Flöde och riktad reklam  Läst ett, ej viktigt, finns lag. –Loggar 
in via FB, bra lösning, 
tvåvägsverifiering, säker källa. 
–publicerar offentlig data. 

10 Bor, ålder, kön, interaktion, 
boende osv. De behöver ej all 
info, men bättre upplevelse. 
–Utan annonsblockerare, 
annonser tidigare sökningar. 

 Vill se blandat.  Läser ej, dumt. –Registrerar nytt ej 
logga in med FB. –Lägger ej ut 
känslig info. 

 

Datainsamling på sociala medier  

Vid frågan “Vad tror du att sociala medier samlar för information om dig?” , svarade informant 2 att                 

han inte bryr sig och informant 1 svarade att hon tror att de samlar allt som hon googlar på.                   

Resterande informanter tror att all information/personlig data samlas in. 

 

Vid frågan ”Vad får du för typ av reklaminlägg/annonser på dina sociala medier?” och “Kan du se                 

ett samband mellan dina tidigare sökningar på internet och vad som kommer upp på ditt flöde på                 

Facebook?” svarar nio informanter att de kan se samband mellan annonser på Facebook och andra               

plattformar. Informant 8 berättar att annonserna han ser är väldigt riktade och även att ”Dem har blivit                 

bättre på det där” samt ”Det visar ju på att de säljer min information”. Även informant 6 säger att                   

”speciellt Facebook är duktiga på det”. Hon tycker att det har blivit något fånigt. Informant 4 ser inga                  

samband mer än att det kan dyka upp fler inlägg om det hon tidigare gillat på Facebook.  
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Förbättra användarupplevelsen genom datainsamling 

I frågan om ”Tycker du att det är bra att företag samlar in information om dig för att förbättra din                    

användarupplevelse?” är fyra informanter negativa till insamlingen av information, fyra informanter           

har delad mening kring det och två informanter tycker det är bra då de hellre vill se den informationen                   

som dem är intresserade av.  

 

De fyra informanter som är negativa till att företag samlar in information resonerar så här: 

Informant 1 blir bara irriterad av det. Informant 4 tycker att hon själv måste få välja vad hon är                   

intresserad av och inte bli påprackad. Informant 5 tycker att företag inte har någonting med hans                

information att göra även om han inte delar med sig av någon känslig information, han tycker det är                  

ett integritetsproblem. Informant 8 litar inte på företagen som samlar in hans information, han tror att                

de kan göra mycket skada med informationen om de önskar. Han är även orolig över att företagen kan                  

bli hackade och den känsliga informationen läcker ut. Men också att företagen själva använder det för                

egen vinning. Vid en följdfråga om det finns något positivt med att de samlar in information, svarar                 

han att en tjänst alltid blir bättre om de vet vad som behöver förbättras och det får de genom att samla                     

information. ”Det är en svår balansgång” säger han men han tycker att det väger lite för mycket åt                  

företagets vinning och inte åt användarnas. 

  

De fyra som har delad åsikt i frågan beskriver det så här: 

Informant 2 förstår att det är företagens arbete att sälja produkter som är anpassade efter varje                

användare men han tycker inte om att de styr honom och att de vet vad han söker på. Informant 3                    

tycker att det negativa är att hon blir påverkad av att köpa, då annonser påminner henne om vad hon                   

har visat intresse för. ”Det upplevs som köptvång” berättar hon. Däremot tycker hon det är trevligt att                 

de har koll på hennes intressen, ifall hon skulle hitta något nytt inom sitt intresse då hon är öppen för                    

förslag. Informant 6 tycker att det vore bästa om hon kunde få bestämma själv om hon vill ha                  

personanpassat innehåll, en funktion som skulle kunna stängas av vid önskemål. Informant 10 tycker              

att de inte borde behöva all information om användarna. Han berättar att företagen kunde gärna fråga                

om det är okej att samla in den informationen. Han antar dock att han får en bättre upplevelse på detta                    

sätt, då de kan se vad han söker efter och kan anpassa hans intresse efter det.  

 

Personanpassad information på sociala medier 

I frågan “Vill du att innehållet på Facebook ska vara anpassat efter dig och dina intressen?” , vill                 

informant 1, 2 och 6 inte ha intressebaserad information på Facebook. Informant 1 vill själv välja när                 
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hon vill söka upp något. Informant 2 tycker reklam och sidor blir enformiga och informant 6 vill att                  

det ska vara neutrala. Informant 3 och 10 vill ha intressebaserat innehåll men vill även se andra ämnen                  

ifall det skulle väcka nya intressen. Informant 4 beskriver att om hon själv kunde välja skulle hon                 

absolut vilja ha intressebaserat innehåll. Informant 5 berättar om inställningar och att han borde vilja               

ha intressebaserad information på Facebook men att han inte har tagit tag i det. Informant 7 och 9 vill                   

ha intressebaserad information då de hellre vill ha reklam som är relevant för dem. Informant 8 vill                 

enbart ha inlägg om vad hans vänner gör och ingenting annat, då han tycker det dyker upp mycket                  

annan information på hans flöde. 

 

Användarvillkor på sociala medier 

I frågan ”Vad anser du är viktigt när det kommer till dina användarvillkor?” svarar åtta informanter                

att de aldrig har läst igenom användarvillkoren när dem registrerar sig på nya sidor, de berättar att de                  

bara accepterar eller godkänner. Informant 5 svarar att han oftast inte läser villkoren och informant 9                

har gjort det en till två gånger. Ett genomgående svar till varför informanterna inte gör det är att                  

användarvillkoren är för långa och att de inte orkar. Informant 7 läser inte villkoren då hon tänker att                  

hon har ett visst skydd genom personuppgiftslagen och snart den nya EU dataskyddsförordningen,             

General Data Protection Regulation (GDPR). 

5.1.3 Tema 3: Medvetenhet kring nyheter på sociala medier 

Under följande avsnitt presenteras resultatet från intervjufrågorna som berör medvetenhet kring           

nyheter (se Tabell 3). Tema 3 grundas i tidigare teoridelar se rubrik: 2. Bakgrund, 2.2 Medieteknik                

påverkar samhället och den sociala kontexten, 3.3 Makt över Big Data, 3.2.2 Individer i filterbubblor .  
 
Tabell 3:  Sammanfattning av informanternas svar för tema 3.  

Tema 3    

inform-

ant 

Nyheter Samhällsbild Källkritik 

1 Det är bra. klickar aktuella händelser. Lokala- och 
dagstidningar är trovärdiga. Ej Expressen. –Många läser 
ej tidningen, bra då med SM. Delas ej relevanta nyheter. 

Mest dåliga nyheter, 
mycket stämmer ej.  

Vill veta vart 
infon kommer 
ifrån. 

2 Klickar ibland, 90% skit eller tvivelaktiga sidor. 
–Bra nyheter - bra effekt. –Vinklade nyheter, ett 
problem, sanna eller falska. –Ok att dela fakta, dåligt att 
dela nyheter utan substans. Kritisk.  

FB 90% positiva/ roliga 
saker, verkligheten 90% 
tråkigt.  

Vart nyheten 
kommer ifrån. 
Mycket viktigt! 

3 Positivt att det finns. –Nyheter från Aftonbladets app. 
–FB = Hänt Extra - skvaller, ta med nypa salt. 
–Trovärdiga nyheter - intresserad av  

Negativa nyheter, orkar ej 
läsa allt, bara elände. 

Vet ej. 
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4 Lokalt ej världen. Förr riktiga nyheter, nu onödiga. 
Negativa saker. Orkar ej ta in allt. –Positivt vid bra 
budskap. 

Narr av folk, 
ryktesspridning, hemskt 
för ungdomar. 

Det ska vara 
riktiga grunder. 

5 Beror på nyhet. Rubriker som intresserar. Olika synsätt 
hos tidningar och länder. Litar på de med samma syn 
som jag. Inga problem med nyheter på SM - läser de ej. 

SM visar ej verkligheten, 
blir lätt negativt, folk 
hakar upps sig, förstoras. 

Delar inget 
som jag ej är 
säker på. 

6 Källkritisk, litar på DN, SVD, SVT. –Läser mycket. 
Nyfiken. –Bra effekt vid viktiga saker. Skvaller - ej bra. 

Kriminellt och segregerat 
på SM. 

Nogrann med 
vart det 
kommer ifrån. 
Viktigt att folk 
är källkritiska  

7 Ser bara stora på FB, bra att visa “i säkerhet”. Bra 
nyheter - bra spridning. Kan gå för långt. –Vill ej rota 
efter skvaller. –Läser DN, TT, Rapport. Det vinklas 
“Sverigeanpassat”. –Upplysa om källkritik. 

Allt är bra på SM, finns 
något annat bakom. 

Vart nyheten 
kommer ifrån. 

8 Följer trovärdiga. Klickar på aktuella nyheter. Sport, 
teknik, ekonomi.– Mycket fake news, SM  borde ta 
ansvar. Vissa tror på allt 

Mörk på FB. IG och TW 
har ett filter. 

Vart infon 
kommer ifrån.  
 

9  Ej trovärdiga, info från olika källor. Kritisk, negativ 
effekt, missinformerad. –Klicka på viktig info och 
reklam för produkter. 

Folk tror på det som ej är 
sant. 
 

Nära källan, 
sålla bort källor 
med osanning. 

10 Följer ej nyhetssidor, ser vad andra delar. De vinklar 
infon, ej hela sanningen, kritisk. –Effekt: snabb info, 
behöver ej TV, folk kan gå ihop snabbare. Bra att 
uppmärksamma andra. 

Alla visar ett lyckligt liv, 
inga problem. 

Vara varsam, 
kolla upp 
organisationer, 
pengar kan gå 
till något annat.  

 
 

Effekter av nyheter på sociala medier 

I frågan “Vad tror du det blir för effekter av att nyheter delas/finns på sociala medier?” berättar                 

informant 1 att många idag inte läser tidningen och att de då får informationen på sociala medier                 

istället, vilket hon tycker är bra. Informant 3 berättar att hon ser omvärlden genom sociala medier men                 

att det är mest negativa nyheter som visas. Informant 2 och 4 berättar att om det är seriösa nyheter blir                    

det en bra effekt med ett bra budskap. Informant 10 berättar att det blir en snabb effekt och att det är                     

bra att folk kan gå ihop med ett bra syfte. Informant 6 och 7 berättar att det blir en snabb spridning                     

och att det därför kan ge både en bra och dåligt effekt, de tycker det är viktigt att människor är                    

källkritiska till de nyheter dem tar del av. Informant 5 tycker det blir mycket osäkra källor när det                  

sprids av många olika personer, han ser dock inget problem med att nyheter finns på sociala medier då                  

han tar del av nyheter på annat håll. Informant 8 tycker att det leder till mycket ”fake news” och att                    

man också måste vara källkritisk, precis som informant 9 som tycker att man lätt blir missinformerad.                

Informant 2, 5 och 7 förklarar också att de tycker nyheterna är vinklade idag.  
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Informanternas syn på samhället 

I frågan “Berätta hur du upplever samhällsbilden på sociala medier jämfört med verkligheten?”             

tycker informant 1 att det mest är dåliga nyheter som visas och knappt några positiva alls. Informant 2                  

berättar att han tycker att 90 procent är positiva inlägg på Facebook och i verkligheten är 90 procent                  

tråkiga vardagssaker. Informant 3 beskriver att verkligheten inte är så glamorös som den verkar på               

sociala medier. Informant 4 tror att det är lätt att sprida falska rykten om människor, det tycker hon är                   

skrämmande, speciellt när det gäller ungdomar och skolor. Hon tror att det kan få riktigt stora                

konsekvenser. Informant 5 tycker att samhällsbilden på sociala medier inte speglar verkligheten och             

att allt lätt blir negativt då många människor kan haka upp sig på saker och ting. Han säger att det lätt                     

kan bli förstorat på ett sätt som inte är bra. Informant 6 tycker att media får samhället att framstå som                    

väldigt kriminellt och segregerat då hon tycker att vissa människor bara antar att information från               

media stämmer. Informant 7 tycker att det är stor skillnad på samhällsbilden på sociala medier kontra                

verkligheten. Hon tror också att alla på sociala medier visar det bästa. Informant 8 tycker att det är                  

mörkare på sociala medier, han säger att människor verkar tro att samhället står i lågor. Han tycker att                  

de missnöjda har störst utrymme på sociala medier, de nöjda hörs knappt alls. Han tycker även att det                  

är mest negativt på Facebook, de andra medierna är mer filtrerade då han valt de han vill se. Informant                   

9 tror att människor får en fel bild på vad som är sant och osant. Informant 10 berättar att alla vill visa                      

en person som är glad, lycklig, inte har några problem, har en bra hälsa, har många vänner och har det                    

roligt på helgerna. 
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5.2 Experiment 

Under experimentet noterades informanternas reaktioner på de inställningar de fick se och gå igenom              

(se Tabell 4). Inställningarna på experimentet är numrerade och har här sammanställs till en              

sammanslagning av de olika reaktioner. De reaktioner som noterades var, neutral, positiv, negativ,             

förvånad och ej förvånad. Resultatet är uppdelat i två delar i en tabell. För tydligare presentation av                 

resultat se Bilaga 4.  

 

Tabell 4: Resultatet av kategorischema för experimentet. 

Informant Neutral 

(Varken eller) 
Positiv 

(Håller med) 
Negativ 

(Håller inte med) 
 

 

Omedveten 

(Förvånad)  
Medveten  

 (Ej 
förvånad)  

Totalt  

1 4 4 0  9 6 23 

2 12 1 1  5 2 21 

3 6 7 4  7 1 25 

4 8  8 0  10 0 26 

5 7 2 1  12 4 26 

6 6 2 1  7 7 23 

7 13 1 1  11 1 27 

8 7 0 1  6 9 23 

9 5 6 0  8 6 25 

10 6 1 3  6 1 17  
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5.3 Aktör-nätverks karta 

 
Figur 9:  Aktör-nätverks karta över Facebooks plattform 
 
I ett aktör-nätverk (se Figur 9) finns det både tekniska och mänskliga aktörer. De mänskliga aktörerna                

är individer, Facebook-grupper eller marknadsförare. Facebook-grupper och marknadsförare kan till          

exempel ha en profil på sociala medier, likt en enskild individ. De enskilda individerna kan bestå av                 

influencers, systemvetare eller marknadsförare. Beroende på vilken typ av individ det är så ser deras               

Facebook-profil olika ut. I nätverket har individerna olika typer av relationer med andra aktörer. Till               

exempel har systemutvecklare och marknadsförare specifika roller inom ett företag. Systemutvecklare           

hanterar till exempel nyhetsflödes-algoritmer som hanterar data som kommer från          

Facebook-profilerna (Big Data). Därför har de också specifika relationer till andra aktörer än vad              

influencers och Facebook-grupper har.  

 

De tekniska aktörerna i nätverket är bland annat Facebook-profil, nyhetsflödes-algoritm, annonser,           

inställningar och inlägg. Dessa har en relation till varandra genom de enheter individer använder och               

genom Facebook-profilen och nyhetsflödes-algoritm. Algoritmerna hanterar information och data         
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(Big Data) på Facebook-profilen. Data skapas genom inlägg från Facebook-profiler som de mänskliga             

aktörerna styr över. Data kan delas upp i två olika typer av data, namngiven data och beteendedata.                 

Namngiven data kommer från individer när de skapar olika typer av kontaktlistor, vänlistor och              

kategoriseringar med sina kontakter. Beteendedata kommer även den från individer men denna skapas             

av individens interaktion med enheter och Facebook-profilen. Detta skapas bland annat genom            

enheternas GPS-koordinater, och sociala medier interaktioner som gilla, dela, kommentera och tagga. 

 

I fallstudien undersöks de tekniska aktörerna Facebook-profil och inställningar och deras relationer till             

andra tekniska och mänskliga aktörer. Relationerna mellan individaktörerna och inställningsaktörerna          

går genom Facebook-profilen. Inställningsaktörerna har även en relation till namngiven data och            

beteendedata, genom denna relation kan mänskliga aktörer påverka nätverket genom att ändra sina             

inställningar.  
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6. Analys och diskussion  

6.1 Digital identitet  

Precis som Couldry och Hepp (2017, s. 134) beskriver så interagerar individer med sociala              

nätverkstjänster som en naturlig del i deras vardag, alla informanter berätta under tema 1 att de                

dagligen använder sig av sociala medier i sin vardag. De olika skälen som informanterna anger är att                 

de använder sociala medier för att kommunicera, umgås, diskutera och dela sina åsikter, följa              

intressen och nöjen, som tidsfördriv, för bekräftelsebehov och för jobb. Bauchspies, Croissant och             

Restivo (2006, s. 91) beskriver hur sociala nätverkstjänster som sociala medier ger individerna en              

möjlighet till en digital identitet. Något som deras användning av digitala medier i sin vardag tyder på.                 

Det är även fler informanter som tycker att det är viktigt med en digital identitet (se Tabell 1). 

 

Informant 3 berättar till exempel att hon tycker det är viktigt med en digital identitet (se Tabell 1) för                   

att kunna se vad som händer andra och vad andra gör, då hon umgås via sociala medier. Informant 3                   

är ett exempel på en aktiv användare eftersom hon delar med sig av mycket information, följer många                 

intressen, gillar/delar/kommentarer många inlägg och är aktiv i Facebookgrupper och          

messenger-chattar. Hon använder sociala medier för att presentera sig själv till en viss publik, genom               

sin profil, på så vis skapar hon sin egen existens och digitala identitet på sociala medier. Hon gör                  

precis som Boyd (2008 s. 128-130) beskriver ”writing oneself into being”, skapar sig själv genom sitt                

aktiva användande. Informant 3 tillhör gruppen “de beroende”, då hon använder sociala medier för att               

socialisera och skapa en känsla av sig själv i den sociala världen (Bechmann & Lomborg 2012, s.                 

769). Hennes aktiva användning leder till att hon har en stark digital identitet och ett starkt personligt                 

varumärke då hon delar med sig av stora mängder personlig data och lämnar efter sig stora mängder                 

digitala fotspår (Banet-Weiser, 2013). En sådan individ är en person som är i centrum av ett digitalt                 

nätverk med många relationer till andra individer i närheten (se Figur 1) (Van Dijk 2012, s. 29). Även                  

informant 5 är en aktiv användare (se Tabell 1) där han också har många relationer i sitt personliga                  

nätverket, men där hans relationer istället sträcker sig mellan olika klustren, där han är en brygga                

mellan dessa (Van Dijk 2012, s. 29).  

 

Flera av informanterna är passiva användare, de är dem som endast tittar och kommunicerar på sociala                

medier och de tillhör gruppen “de sällskapliga” (Bechmann & Lomborg 2012, s. 770). Där de bland                

annat använder sociala medier för att koordinera och underhålla sina sociala relationer och aktiviteter              

med sina vänner i det vardagliga livet (Bechmann & Lomborg 2012, s. 770). Ett exempel på “de                 
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sällskaplig” är informant 7 (se tabell 1). Hon använder till största delen Facebook som plattform för                

sin kommunikation med sina vänner, familj och folk som befinner sig långt bort.  

 

6.1.1 Falsk identitet på sociala medier  

Informant 6 svarar “Jag tror att alla människor skulle må lite bättre av att inte ha sina sociala medier”. 

Hon syftar till den hets som sociala medier har skapat och där man ska göra andra avundsjuka och 

visa vad man själv har, och på så vis förbättra sitt personliga varumärke (Banet-Weiser, 2013). Hon 

säger “Många bygger upp en fasad om hur saker och ting är, det kanske är några som försöker leva 

efter den fasaden”. Denna hets kring sitt personliga varumärke och sin digitala identitetet är även 

något som andra informanter uppmärksammar. Informanterna visar att de upplever att många försöker 

visa upp en “falsk” bild av sig själva (se Tema 1). Till exempel beskriver informant 3 att allt inte är så 

glamoröst som det verkar på sociala medier och informant 7 tror att alla bara visar det bästa på sociala 

medier. Något som även informant 10 delar sin åsikt om. Han menar att alla vill visa en person som är 

glad, lycklig, har många vänner och som inte har några problem. 

 

Informant 6 som anser att folk skulle må bättre utan sociala medier, säger även att hon specifikt 

använder Instagram för att följa det falska och ytliga, där hon själv medger att hon också är ytlig och 

har ett bekräftelsebehov från sociala medier där hon medvetet försöker förbättra sitt personliga 

varumärke på Instagram. Dock nämner hon att hon inte är lika ytlig på Snapchat och med sina 

närmaste vänner. Utan på Snapchat anser hon att hon är mer ärlig med att visa den riktiga och verkliga 

bilden av sig själv. Informant 6 är även kritiskt till andras innehåll på sociala medier. Hon säger att en 

persons Instagramkonto först kan se perfekt ut, men när hon sedan lär känna personen inser hon att 

den personen har lika många vardagsproblem som hon själv har. En annan intressant insikt kring 

detta, som informant 9 ger, är att han anser att vissa personer kan verka sociala och öppna på sociala 

medier, men att när han sedan träffar dem i verkligheten är det tvärt om. Att de bara sitter med sina 

mobiler och då är inaktiva i verkligheten.  

 

Informanterna förhåller sig negativ till denna “falska” identitet som alla skapar på sociala medier. 

Även om de själva följer normen och lägger upp det som är lite extra roligt, ytligt eller lyxigt. Det 

visar att förbättring av det personliga varumärket på sociala medier inte alltid är något positivt men att 

det har blivit en norm som användare följer. Denna falska bild som informanterna pratar om leder 

också till frågan om sociala medier har blivit ett sätt att fly verkligheten, och där det personliga 

varumärket och den digitala identiteten är en bättre version av “jaget” (Banet-Weiser, 2013) (Couldry 

& Hepp 2017, s. 156).  
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6.1.2 Dilemma kring digital identitet och delning av personlig data 

Van Dijk (2012, s. 185) beskriver att sociala medier skapar ett dilemma för individer mellan privatliv                

och identifieringen av den personliga identiteten på internet. Till exempel anser informanterna 3, 6, 7,               

8 och 10 att det är viktigt att vara medlem på sociala medier, även om de har olika anledningar.                   

Informant 6 och 7 anser egentligen inte att det är viktigt men informant 6 säger till exempel i tema 1                    

och 2 att sociala medier är 100 procent involverat i hennes liv vilket också ger henne insikten “Jag                  

inser nu hur mitt liv kretsar kring Snapchat, det känns helt hysteriskt”. Eftersom hon använder               

Snapchat som främsta kommunikationsmedel. Hon beskriver att hon har över 200 kontakter på             

Snapchat men att hon endast har några få nära vänners mobilnummer, vilket tyder på att det även är                  

viktigt för informant 6 att vara medlem på sociala medier. Informant 6 är mycket selektiv med den                 

data hon delar med sig, hon säger bland annat att hon tänker sig för innan hon publicerar något.                  

Informant 6 visar tydligt på det dilemmat som Van Dijk beskriver (2012, s. 185).  
 

Även informant 8 visar på detta dilemma när han säger att han inte vill stå utanför (se Tabell 1) (Van                    

Dijk 2012, s. 185). Informanten beskriver även dilemmat kring hur “här” och “nu” är organiserat i det                 

vardagliga livet som Berger och Luckman (1996, s. 36) tar upp. Han säger, “Mycket av det som                 

händer i folks liv händer ju idag på sociala medier och nätet. Det har ju verkligen blivit att man lever                    

ett liv i den verkliga världen och ett annat i den virtuella världen” vilket visar på det intresse kring                   

objekt i vardagen som Berger och Luckman också tar upp, där intresset av sociala medier som objekt                 

intresserar individer om det är involverade i deras vardagliga aktiviteter (Berger och Luckman 1996,              

s. 36). Informant 8 visar även att intresset finns för sociala medier då de även är involverade i andras                   

liv.  

 

Informanterna visar att en digital identitet är viktig i deras vardagliga liv men att de inte gillar när                  

andra visar en falsk eller fixad bild av sig själva och sitt personliga varumärke. De visar även att de                   

använder sin profil på sociala medier för att kommunicera och umgås med andra men där de vill göra                  

det på samma sätt som de gör när de träffar varandra ansikte-mot-ansikte. De vill att den digitala                 

identiteten ska spegla den “riktiga” personen men där de fastnar i två dilemman kring, hur mycket                

data de delar med sig av och vilken bild som de själva väljer att visar upp.  
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6.2 Personalisering och filterbubblor 

6.2.1 Datainsamling och personalisering  

Individer lämnar digitala fotspår, genom sina digitala aktiviteter på nätet, detta gör individerna             

medvetet eller omedvetet. Ju mer personlig data som individer lämnar ut på sociala medier desto               

bättre möjligheter har annonsörer att gå ut med personanpassat innehåll till dem (Van Dijk 2012, s.                

206). Couldry & Hepp (2017, s. 162) skriver att det är relationen mellan data och individen som gör                  

det intressant för organisationer och marknadsavdelningar att samla och behandla stora mängder data. 

 

Van Dijk (2012, s. 176) beskriver att personalisering av Big Data är den viktigaste trenden i det                 

moderna samhället. Personalisering av Big Data möjliggör både snabb tillgång till mer relevant             

information för individer och mer riktad annonsering från företagen. Informanterna visar i motsats till              

Appelgren och Leckner (2016, s. 168) att de är relativt medvetna kring företags datainsamling.              

Däremot kan de inte beskriva exakt vad som samlas in av företagen, några informanter beskriver att                

”det som är spårbart” samlas in. De verkar inte vara medvetna om hur deras data, som samlas in, säljs                   

vidare till tredje part. Informant 4 beskriver till exempel att om hon gillar eller delar något speciellt                 

kommer mer av det ämnet upp i hennes flöde ”Det blir som en explosion” beskriver hon. Något som                  

visar på hennes omedvetenhet kring hennes datadelning och det personanpassade innehållet hon får.             

Även informant 6 visar delvis på en omedvetenhet när hon beskriver samma fenomen. Hon berättar att                

när hon är intresserad av något kommer det upp mer av det ämnet. Hon har ställt sig frågan ”Hur vet                    

dem det här?” hon beskriver att hon tror att det beror på att hon har klickat på ett sådant inlägg och att                      

det sedan har eskalerat. Däremot ser 9 av 10 informanter ett samband mellan deras tidigare sökningar                

och nya annonser på deras sociala medier. Informant 6 berättar att Facebook är duktiga på att skapa                 

personanpassad annonsering, dock tycker hon att det blir något fånigt när exakt det hon söker på                

kommer upp som annonser i hennes Facebookflöde. Informant 8 är en av få som visar på tydlig                 

medvetenhet kring att hans personliga data verkligen säljs vidare till tredje part, han berättar              

exempelvis att de annonser han ser är väldigt riktade och att han menar att det är bevis på att hans                    

information säljs vidare. 

 

Några av informanterna vill ha personanpassad information på deras sociala medier. Två av             

informanterna (7 & 9) svarar bland annat i intervjun att de hellre vill ha reklam som är relevant för                   

dem. De tycker att det vore konstigt att få reklam av det som dem inte är intresserad av. En informant                    

beskriver det som att “Jag skulle tycka att det var konstigt om jag fick reklam för exempelvis                 

damunderkläder” och den andra berättar att “Jag är ju inte så intresserad av att få reklam för blöjor, då                   
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är det roligare att få reklam för vandringskängor”. Van Dijk (2012, s. 176) berättar att varje modern                 

marknadsförare vet att varje kund är unik och därmed bör all marknadsföring vara personanpassad,              

precis som informant 7 och 9 beskriver att de vill ha. Informant 3 berättar att hon upplever det positivt                   

att Facebook har koll på hennes intressen och att det därför känns okej att de samlar in data för                   

personanpassat innehåll. Däremot känner hon att hon blir påverkad av reklamen vilket betyder att              

marknadsföringen har lyckats då hon berättar att hon är lättpåverkad av reklamen hon ser. 

  

Fördelarna med datainsamling för individerna är att deras användarupplevelse blir bättre, då den blir              

personanpassad (Appelgren et al. 2014). Detta är dock något som fyra av informanterna är skeptiska               

till (se Tabell 2). Informant 2 berättar till exempel att han förstår att det är marknadsförarnas jobb att                  

sälja produkter som är anpassade efter honom men att han inte vill att företagen styr honom eller att                  

hans integritet kränks. Denna skeptiska inställning till delning av data är även något Madden (2014)               

kommer fram till i sin studie. Men studien visar även att fler är villiga att dela med sig av personlig                    

data om tjänsten de utnyttjar är gratis eller blir mer effektiv. 

  

En av informanterna som är negativ till att de samlar in information om honom för att förbättra                 

användarupplevelsen är informant 5. Han berättar att han får mycket reklam på Facebook om det han                

redan har köpt “Det är mycket reklam där som jag gärna skulle vilja ta bort. Som till exempel Adlibris                   

med böcker jag redan har köpt. Det känns lite onödigt” (se Tabell 1). Något som Pariser (2011, s. 104)                   

beskriver är att Google är bra på att hjälpa oss att hitta det vi vet att vi vill ha, men inte bra på att hitta                         

det vi inte vet att vi vill ha, vilket leder till att inga nya idéer eller tips framkommer. 

 

Informanterna har visat upp en viss medvetenhet kring personalisering av Big Data, främst kring              

tidigare sökningar och annonser de får på sociala medier. Men de har inte visat någon större                

medvetenhet kring hur deras digitala fotspår leder till denna personalisering. 

6.2.2 Personalisering av Big Data leder till filterbubblor 

Personalisering av Big Data genom sociala medier ger en bild av individens “verklighet”. De blir               

avgränsade och ser därmed bara den personanpassade informationen som visas för dem (Van Dijk              

2012, s. 176). Pariser (2011) menar att människor har flyttat in i en värld fylld av personligt relevant                   

information. Samtidigt som det kan vara hjälpfullt kan det även orsaka problem. Personanpassning ger              

oss en osynlig autopropaganda som föder oss med våra egna idéer. Den kan hindra oss från att komma                  

i kontakt med andra idéer, erfarenheter och nya tankegångar som förändrar hur vi tänker på världen                

och oss själva. 
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Bozdags et al. (2014 s. 1) beskriver att användare kan hamna i en bubbla av politisk information när                  

användaren får information som de redan håller med om. Informant 2 är en individ som har hamnat i                  

en sådan politiskt bubbla. Han beskriver att han ser en viss typ av politiska inlägg på sitt                 

Facebookflöde, han säger att det förmodligen kommer upp för att han interagerar med sådana sidor.               

Detta leder till att informantens mångfald minskar (Bozdags et al. 2014). Generellt beskriver             

informanten en negativ upplevelse av Facebook och företagets nya flöde, han blir frustrerad över det               

han ser och vill därmed inte använda applikationen. Han berättar också att han inte vill ha ett                 

personanpassat innehåll på Facebook då han tycker det blir enformigt. Informantens information är             

avgränsad och han vill därför komma ur sin filterbubbla. Den enda utvägen han ser ur filterbubblan är                 

att helt sluta använda applikationen. Detta är något som påvisar det Pariser (2011, s. 14–15) skriver                

om, när han beskriver hur filterbubblor förstör oss både personligt och kulturellt. Där följden av               

filterbubblan får direkta samhällskonsekvenser (Pariser 2011,  s. 14–15). 

  

En annan informant vill inte heller ha innehållet på Facebook anpassat efter hennes intressen då hon                

hellre vill ha det neutralt (se informant 6, Tabell 2). Hon berättar att anledningen till att hon inte vill                   

ha det personanpassat är för att hon följer ytliga konton. Därför vill hon inte ha mer eller endast                  

sådana inlägg. Informanten berättar att hon till exempel inte skulle ha något emot om det dök upp vad                  

som hände på hockeyn igår. Detta tyder på att informanten inte vill fastna i sin filterbubbla. Hon                 

nämner även i intervjun att hon skulle önska en funktion där hon kunde ställa in om hon vill ha                   

personanpassat innehåll eller inte på Facebook. Under experimentet visades denna          

inställnings-funktion för informanten. Hon reflekterade över att hon tidigare i intervjun sagt att hon              

skulle önska en sådan funktion för att få ett neuralt innehåll, men hon valde att ändå inte stänga av                   

personanpassad annonsering. Något som tyder på att även om individer är medvetna om filterbubblor              

och personalisering av Big Data så finns det något som gör att de inte slutar använda applikationen                 

eller stänger av personanpassning av Big Data. Detta beskriver Appelgren och Leckner (2016, s. 170)               

som en integritets paradox, där individen använder en tjänst som kan vara integritetskränkande,             

samtidigt som de säger att de är negativa till datainsamling och personalisering.  

 

Appelgren och Leckner (2016, s. 171) menar att det kan innebära en risk när användare struntar i,                 

medvetet eller ej, hur de delar med sig av sin data, då det kan ses som att organisationer övervakar                   

användarna och därmed utnyttjar sin makt.  
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6.3 Digitala klyftor, företagens makt över Big Data 

Van Dijk (2012, s. 99) förklarar att individer förlorar sin makt när de blir beroende av digitala nätverk,                  

som bland annat sociala medier. Informant 7 berättar att hon inte tycker om känslan av att vara                 

beroende av sociala medier men att hon tycker Facebook fortfarande fyller en funktion som gör att                

hon inte vill gå ur nätverkstjänsten. Van Dijk (2012, s. 263) beskriver att relationer mellan individer                

och teknik kan bli bindande och till och med beroendeframkallande eftersom individer har kontroll              

över relationen med tekniken. Informant 8 berättar även han att han “inte vill stå utanför Facebook” då                 

han vill vara en del av det för att inte missa vad som händer i hans vänners liv. Därmed har Facebook                     

fångat upp det sociala behovet hos individer och där användare kan ha kontroll till exempel genom                

insyn till vad vänner gör på fritiden. Facebook har designat sin plattform där användaren kan vända                

sig till dem de känner och har en relation till om de vill veta eller undrar över något (Van Dijk 2012, s.                      

92).  

  

6.3.1 Användarvillkor på sociala medier 

Att dela med sig av personlig information har blivit en stor del av det vardagliga livet, detta för att få                    

tillgång till de digitala tjänsterna (Eurobarometer 2011). Boyd och Crawford (2012, s. 673) menar att               

många användare inte är medvetna om de aktörer som sparar deras personliga data för egen vinning                

och för framtiden. Det är inte heller omöjligt att vissa användare inte skulle tillåta att deras data                 

används till något annat om de är medvetna om det. Appelgren och Leckner (2016, s. 170) menar att                  

den Big Data som social medier-företagen samlar in från deras användare ofta delas vidare eller säljs                

till en tredje part. Åtta informanter berättar under intervjuerna att de aldrig har läst igenom               

användarvillkoren när de registrerar sig på nya sidor, de förklarar att de bara accepterar eller               

godkänner villkoren. Appelgren och Leckner (2016, s. 180) berättar att användarvillkoren ger            

företagen kontroll och rätten till personlig data. Därför är det viktigt att individer läser              

användarvillkoren för att inte ge företag makten omedvetet. En informant berättar att det troligtvis är               

dumt att han inte läser villkoren, han tycker också att företagen gärna kan fråga om det är okej att                   

samla användares data. Detta tyder på en omedvetenhet kring vad han godkänner. Största anledningen              

till att informanterna inte läser villkoren är mängden text (se Tabell 2). Appelgren och Leckner (2016,                

s. 180) berättar att det alternativ som finns om användarna inte accepterar villkoren är att de måste                 

avstå tjänsten, vilket vi har konstaterat att en del användare inte vill då sociala medier uppfyller ett                 

socialt behov hos användarna i deras vardagliga liv.  
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6.3.2 Etiska frågor kring datainsamling 

Boyd och Crawford (2012, s. 664) berättar att det finns många etiska frågor som dyker upp kring Big                  

Data. Informanterna blev tillfrågade om vad de tror att företagen samlar in av deras aktiviteter på                

sociala medier. Nio stycken svarade att de tror att all deras information och personliga data samlas in.                 

Appelgren och Leckner (2016, s. 175) skriver att det finns en oro till datainsamling och spridning av                 

personlig information på sociala medier detta är något som tre av informanterna förstärker. Informant              

8 tror att informationen som företagen samlar in kan läcka till hackers eller andra obehöriga och                

användas på ett felaktigt sätt, framförallt Facebook som han säger samlar in så mycket information.               

Han säger också att han tror att informationen samlas in för företagens egen vinning i slutändan. Två                 

informanter känner även en oro över att någon kan använda deras information för att utge sig för att                  

vara dem. En tredje informant tycker inte att företagen har något med hans information att göra samt                 

att han upplever det som ett integritetsproblem (se Tabell 2). Boyd och Crawford (2012, s. 672) menar                 

att en stor etisk fråga är om det är rätt att samla in personlig data som är tillgänglig på sociala medier. 

  

En informant har uppmärksammat olika sidor och tester som skapas på Facebook av andra företag, till                

exempel “vad du är för typ av person”. Hon tror att resultaten av testerna beror på hennes tidigare                  

delade och gillade inlägg (se informant 4, Tabell 2). I experimentet noterar vi att flera informanter                

loggat in på sidor, test och andra applikationer via Facebook. På Facebooks inställningar, som många               

informanter inte hittar till eller inte har någon större koll på (se Tabell 2), står det att en mängd                   

persondata blir offentlig för dessa sidor, som egentligen är andra företag. Informanterna har mellan              

12–98 applikationer, sidor och test som de loggat in med via Facebook (se Bilaga 3, punkt nr. 10). Nio                   

av tio informanter är förvånade (se Tabell 4) över antalet applikationer, sidor och tester som de                

tidigare loggat in med via Facebook (se Bilaga 4). Innan experimentet svarar flera informanter i               

intervjun att de inte använder Facebook för att logga in på så många andra sidor, endast några få. Det                   

är därför de under experimentet visar stor förvåning. Något som påvisar en omedvetenhet kring deras               

delning av personlig data till andra- och tredje part. I experimentet visade åtta av tio informanter på                 

mer omedvetenhet kring deras inställningar än medvetenhet (se Tabell 4). Det också tyder på              

omedveten kring hur deras data samlas in. 

  

Utan Facebook och andra mellanhänder så är det svårt att organisera den mängd data som idag finns                 

på nätet, mellanhänderna har därmed en makt över informationen på nätet. Ingen vet heller vilka idéer                

som ligger bakom Facebooks olika applikationer och funktioner, de försöker kontrollera internet med             

sin egna design och denna design är inte neutral (Van Dijk 2012, s. 275). Detta kan ses som en ond                    

cirkel, då det hela tiden publiceras mer information på nätet och mellanhänderna blir på så vis allt                 
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viktigare, men där användarnas medvetenhet och aktiva val kan bryta mellanhändernas makt över             

informationen på nätet.  

 
 
6.3.3 Individer tar ansvar över sin makt 

Om en teknik integreras och inarbetats i individers vardagliga liv samt i organisationer kan tekniken               

ha en större samhällspåverkan (Van Dijk 2012, s. 82). Det är dock individen som bestämmer vilken                

teknik de väljer att använda och interagera med i sitt vardagliga liv. Informant 8 och 10 berättar att de                   

har installerat annonsblockerare på deras datorer (se Tabell 2 & Figur 9), informant 8 berättar att han                 

har installerat det så att tjänsten “tar hand om de flesta av hans riktade annonser”. Detta är ett sätt att                    

ta kontroll över deras digitala fotspår som de lämnar efter sig. Som i sin tur är betydande i vilket                   

innehåll som de får presenterat för sig, som de själva inte valt (TNS Sifo 2015). Appelgren och                 

Leckner (2016, s. 168) skriver att annonsblockerare minskar företagens möjligheter att spåra individen             

genom datainsamling. De två informanterna har därmed tagit ett ansvar över sin personliga data och               

därmed deras makt.  

Informanterna berättar att de inte har någon större koll på deras inställningar mer än vilka personer                

som kan se deras publicerade inlägg och att de inte visar personliga uppgifter som sitt mobilnummer                

(se Tabell 2). En sak som fler informanter tar ansvar över är att inte publicera, enligt dem själva,                  

känslig information. Under experimentet gjorde flera informanter aktiva val och redigerade sina            

inställningar de tog då ansvar över sin makt.  

 
6.3.4 Samhällsbilden på sociala medier 

Appelgren och Leckner (2016, s. 166) beskriver att en del av det individer idag gör på nätet är att ta                    

del av nyheter och många av de nyheterna når dem via aktörer som sociala medier, vars primära syfte                  

inte är att förmedla nyheter. Mycket kritik har lyfts fram mot Facebook och deras personalisering av                

tjänsten. Detta för att det bland annat spridits falska nyheter på plattformen och för att de sålt riktad                  

reklam till specifika målgrupper i samband med presidentval (Gelin 2017). Detta är en av de               

konsekvens som användarna möts utav när de använder sociala medier som källa för nyheter fast               

plattformen inte är utformad för detta (Appelgren & Leckner 2016, s. 166). En annan konsekvens är                

att det läggs ett stort ansvar på användarna att vara källkritiska och kritiskt granska den information                

som de tar del av på sociala medier.  

 

I studien visste alla utom en informant vad källkritik innebar, informanterna hade även alla sin egen                

syn eller beskrivning av det (se Tabell 3). Tre av informanterna beskriver att de ville veta vart källan                  
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kommer ifrån, två vill att källan kommer från nära håll och en delar inte vidare några osäkra källor.                  

Informant 10 anser att alla ska ta hänsyn till all information, även det man inte håller med om. Om                   

något känns lurt ska man undersöka det och ta reda på vem det är som skicka ut informationen och                   

vad deras mål är. Informant 6 beskriver sig själv som “extremt kritisk eftersom att jag är så medveten                  

om att det verkligen kan gå snett om man tror på någonting som visar sig vara fel”. Hon beskriver                   

även att hon inte litar på andra media distributörer än Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och SVT                

då det cirkulerar mycket påhitt.  

 

Wiik och Nygren (2016, s. 277) beskriver källkritik som kritiskt tänkande i förhållande till              

information och budskap på medier. De menar att det måste finnas en förståelse bland individer för                

hur budskap på medier formar vårt samhälle och demokrati då de möjligheter som sociala              

nätverkstjänster erbjuder annars riskerar att drunkna i hat, hot och felaktig information. Informant 6              

visar på detta kritiska tänkande till information och nyheter på sociala medier och kopplingen till               

samhället som Wiik och Nygren beskriver. Hon reflekterade bland annat över effekten av att nyheter               

finns på sociala medier. Där informant 6 säger: “När det var terrordåd i stockholm, då var det jättebra,                  

för att då skickades det ut en fråga: är du i säkerhet? på Facebook… Men och andra sidan när det                    

kommer till spridning av saker som inte är sant, eftersom det kan gå så fruktansvärt snabbt, då är det                   

inte bra alls. Det är därför jag tycker det är så otroligt viktigt att folk är källkritiska.” Denna kritiska                   

egenskap som informant 6 visar upp är något som Wiik och Nygren (2016, s. 277) anser har blivit en                   

avgörande kunskap i samhället. Denna kunskap innebär att individer kan klarar av att filtrera både               

personanpassad information och falska eller vinklade nyheter som de exponeras för på sociala medier.  

 

Då många nyheter når individer på sociala medier (Appelgren & Leckner 2016, s. 166), bidrar dessa                

också till individernas bild av samhället och deras verklighet (Van Dijk 2012, s. 176). Till exempel                

beskriver tre av informanterna hur de ser en negativ bild av samhället på sociala medier. Informant 8                 

säger att det är mörkare på sociala medier och informant 5 tycker inte att sociala medier speglar                 

samhällsbilden, att “det lätt kan bli negativ och saker kan bli förstorat”. Informant 6 säger bland annat                 

att media får samhället att framstå som “kriminellt och segregerat”. Hon säger att hon tror att det är                  

media som har fått det att framstå så i sociala medier och att folk inte tänker utan bara antar att allt                     

som står på sociala medier är sant. Dessa informanter visar på de negativa konsekvenserna som               

användarna upplever av den information som de får presenterade för sig (Appelgren & Leckner 2016,               

s. 166). Studien visar även på vikten av källkritisk kunskap för att förstå hur samhället presenteras på                 

sociala medier (Wiik och Nygren 2016, s. 277).  
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6.4 Aktör-nätverksanalys 

Boyd och Crawford (2012, s. 675) anser att vi bör fundera hur tekniken är involverad i att forma vår                   

sociala värld och vardag när vi använder den. Tekniken omformar fältet av aktörskap eftersom              

människor delegerar aktörskap till dem (Sismondo 2010, s. 85) och på så vis ger människor tekniken                

möjlighet att göra handlingar i vår vardag. Genom att se tekniska aktörer som sociala relationer i vår                 

vardagliga kommunikation (Bauchspies, Croissant & Restivo 2006, s. 90), kan vi se det som att               

individer kommunicerar med tekniska aktörer i ett nätverk och på så vis skapar relationer med dem.                

Ett stabilt nätverk är ett resultat av att aktörer arbetar mot ett gemensamt mål (Sismondo 2010, s. 82).                  

Frågan blir då hur och om dessa tekniska och mänskliga aktörerna jobbar mot samma mål?  

 

I studiens aktör-nätverks karta (se Figur 9) lyfts olika aktörer fram, både de tekniska och mänskliga,                

och deras relationer till varandra (Ahn 2015, s.118). Kartan grundas i fallet vardagligt användande av               

Facebook och i de nätverk som Facebook och individer finns i och verkar inom.  

 

6.4.1 Aktörers påverkan på den digitala identiteten 

Mänskliga aktörer som individer har relationer till bland annat Facebook-profil, inställningar, mobil,            

annonsörer och även nyhetsflödes-algoritmer (se Figur 9). De mänskliga aktörernas mål är att kunna              

ta del av och dela data med andra mänskliga aktörer, såsom grupper, individer och influencers.               

Facebook-profilen som teknisk aktör gör det möjligt för de mänskliga aktörerna att skapa en digital               

identitet och nå detta mål (Bauchspies, Croissant & Restivo 2006, s. 91). Detta kan de bland annat                 

göra genom att söka, chatta, kommentera och dela inlägg (se Figur 9). Till exempel kan mänskliga                

aktörer som individer och Facebook-grupper dela eller gilla en bild. Detta upprätthåller den digitala              

identiteten (Banet-Weiser, 2013). Den digitala identiteten påverkas av andra mänskliga aktörer som            

grupper, influencers och andra individer i nätverket. Där olika mänskliga aktörer kan ha olika typer av                

digitala identiteter (Bechmann & Lomborg 2012, s. 769 - 770).  

 

Denna digitala identitet påverkas även av tekniska aktörer som Facebook-profil, enheter, inställningar,            

namngiven data, inlägg, notiser och chatt. Inställningar är ett exempel på en teknisk aktör som               

påverkar relationen mellan den data som publiceras och vad de andra mänskliga aktörer i det               

namngivna nätverket ser, som exempelvis vänlistor eller följare. Den tekniska aktören,           

Facebook-profilen (se Figur 9), tillåter den mänskliga aktören att dela information och data med andra               

mänskliga aktörer, som Facebook-grupper och influencers. De mänskliga aktörerna kan på så vis dela              

och filtrera innehåll med en vald publik av mänskliga aktörer (Bechmann & Lomborg 2012, s. 774).                
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Här jobbar de tekniska och mänskliga aktörerna mot samma mål, att upprätthålla individens digitala              

identitet.  

 

6.4.2 Aktörer som påverkar personalisering av Big Data 

Tekniska aktörer som påverkar personalisering av Big Data är bland annat nyhetsflödes-algoritmen            

(se Figur 9) som personanpassar vilka andra tekniska aktörer såsom inlägg och reklam som ska visas                

för den mänskliga aktören. Den tekniska aktören, beteendedatahar relationer med andra tekniska            

aktörer som exempelvis dela, gilla och kommentera. Bettendedata skapar den mänskliga aktörens            

digitala fotspår (Couldry & Hepp 2017, s. 161). Dessa tekniska aktörer påverkar också hur och vad                

den mänskliga aktören får för information på sitt flöde på Facebook (Haider & Sundin 2016, s. 7). De                  

mänskliga aktörerna skapar genom sitt agerande och delande av beteendedata ett beteendenätverk            

(Boyd & Crawford 2012, s. 671). Mänskliga aktörer som individer bidrar till att skapa detta               

beteendenätverk och även till att skapa namngivna nätverk som består av de mänskliga aktörernas              

kontaktlistor till andra mänskliga aktörer (Boyd & Crawford 2012, s. 671). Dessa två nätverk              

förändras konstant då nya relationer skapas av de mänskliga aktörerna (Sismondo 2010, s. 82). Det               

namngivna nätverket förändras till exempel när individen skapar relationer med andra individer eller             

grupper. I det namngivna nätverket är det därför individens mål och aktörskap som styr utformningen               

och relationerna i nätverket.  

 

I beteendenätverket sker förändring när individen delar data genom antingen interaktioner eller genom             

enheternas funktioner, till exempel GPS-koordinater (se Figur 9). I nätverket är de tekniska aktörer              

såsom nyhetsflödes-algoritmer, annonsörerna, enheter och reklam som påverkar och styr          

utformningen av relationerna i nätverket utifrån deras mål. Annonsörerna utnyttjar till exempel sitt             

aktörskap i nätverket genom att de tar del av de mänskliga aktörernas beteendedata. Denna              

beteendedata gör det möjligt för andra aktörer, som marknadsförare, att personalisera den data (Big              

Data) som individerna får presenterade för sig på sin Facebook-profil (Van Dijk 2012, s. 176).               

Relationerna mellan de mänskliga aktörerna, marknadsförare och individer, och de tekniska aktörerna,            

beteenedata, annonsörer och reklam förändras ständigt i nätverket. Till exempel gör den tekniska             

aktören, inställningar, det möjligt för mänskliga aktörer som individer och Facebook-grupper att            

hantera personanpassning av den tekniska aktören annonser, genom att hantera relationen (se Figur 9).  

 

Ju mer data som de mänskliga aktörerna, individer, lämnar ifrån sig till tekniska aktörer som               

Facebook-profil desto bättre möjlighet har annonsörerna att personanpassa innehållet till de mänskliga            

aktörerna (se Figur 9) (Van Dijk 2012, s. 206).  
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6.4.3 Aktörers makt över Big Data 

De tekniska aktörer som kan påverka Big Data, och på så vis har makt över Big Data är,                  

nyhetsflödes-algoritmen, annonsörer, beteendedata, namngiven data, Google, mediaföretag och        

Facebook-profil (se Figur 9). Manovich (2011) förklarar till exempel att det endast är sociala              

medier-företagen som har tillgång till Big Data, vilket också gör att de tekniska aktörerna som finns                

inom sociala medier blir de som påverkar och har makt över Big Data. De tekniska aktörernas mål är                  

att hämta, lagra, analysera och dela data och information. Till exempel så får annonsörerna makt               

genom nyhetsflödes-algoritmer på sociala medier då dessa samlar och analyserar data från de             

mänskliga aktörerna (Haider & Sundin 2016, s. 7). Det sker till exempel när en mänsklig aktör                

publicerar ett inlägg med en bild, då agerar de tekniska aktörerna genom att lagra och dela denna i                  

nätverket. Aktörernas mål förändras ju mer de kommer i kontakt med varandra och får nya relationer.                

Genom denna förändring omformas både plats och form (Sismondo 2010, s. 82). De tekniska              

aktörerna Google och mediaföretag (se Figur 9) har även målet att ha kontroll över Big Data och på så                   

vis tjäna pengar (Boyd & Crawford 2012, s. 674). Något som skiljer sig mot individernas mål.                

Bechmann och Lomborg (2012, s. 774) beskriver att anledningen till detta är att aktörerna har olika                

syn på värdet av data. Individerna ser användarvärdet av data och företagen ser det ekonomiska värdet                

av data.  

 

De mänskliga aktörerna är beroende av mellanhänder som de tekniska aktörerna Google, mediaföretag             

och Facebook-profil för att komma åt data (se Figur 9) (Van Dijk 2012, s. 99). Bauchspies, Croissant                 

och Restivo (2006, s. 90) beskriver hur makt är ett problem i relationerna mellan tekniken (de tekniska                 

aktörerna) och individer (de mänskliga aktörerna). Detta problemet uppstår när de tekniska aktörerna             

och de mänskliga aktörerna inte jobbar mot samma mål. De tekniska aktörerna, mellanhänder, jobbar              

inte mot samma mål som de mänskliga aktörerna, individer och grupper, vilket gör att nätverket blir                

mindre stabilt (Sismondo 2010, s. 82).  

 

6.4.4 Summering av aktör-nätverksanalys 

Aktör-nätverksteori gör det möjligt att undersöka fallet vardagligt användande av Facebook och de             

nätverk som Facebooks plattform och informanterna befinner sig i, samt de relationer som aktörerna              

har till varandra (se Figur 9). ANT gör det även möjligt att förstå de tekniska och mänskliga                 

aktörernas ömsesidiga påverkan på nätverket. Aktör-nätverkskartan visar tydliga relationer mellan          

tekniska och mänskliga aktörer (se Figur 9). Här är det specifikt relationerna mellan tekniska aktörer               

såsom Facebook-profil, annonsörer och nyhetflödes-algoritmer och de mänskliga aktörerna som vi har            

lyfta fram. Då dessa innehar aktörskap och på så vis kan styra utformningen av relationerna i                
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nätverket. Dessa relationer förändras ständigt genom bland annat algoritmernas sätt att analysera och             

producera data tillbaka till den mänskliga aktören. Aktörer som algoritmer utvecklas hela tiden vilket              

kan leda till oväntade effekter i nätverket (Kitchin 2016, s. 21). Aktör-nätverks kartan (se Figur 9) gör                 

det synligt att individerna skapar relationer med tekniska aktörer och på så vis omformar tekniken               

fältet av aktörskap när människor delegerar aktörskap till tekniska aktörer (Sismondo 2010, s. 85).              

Genom dessa relationer så påverkar aktörer Big Data.  

6.5 Sammanfattning av analys och diskussion 

Individers mål på sociala medier är att kunna ta del av och dela data med andra individer. Studien                  

visar bland annat att en digital identitet är viktigt för informanternas vardagliga kommunikation, men              

att ett personligt varumärke ska stämma överens med verkligheten. Det innebär att individer måste              

överväga fördelarna och nackdelarna av att dela personlig data för det sociala värdet och effekterna av                

att dela med sig av för mycket data, då den personliga integriteten och privatlivet kan komma att                 

påverkas (Bechmann & Lomborg 2012, s. 768).  

 

En annan effekt med delandet av personlig data är att ju mer data och information som individer                 

publicerar på internet, desto mindre blir deras genomsnittliga intag av data då de bara kan ta del av en                   

bråkdel av all publicerad data (Van Dijk 2012, s. 40). Det hindrar därmed deras mål att ta del av andra                    

individers data på sociala medier. När individer lämnar ut data på sociala medier behövs fler tekniska                

aktörer, för att selektera den data som individer tar del av. Detta gör att fler mellanhänder och tekniska                  

aktörer kommer i kontakt med individen genom Big Data. Därför finns det ett behov av att se kritiskt                  

på dessa tekniska aktörer och dess effekt när de är med och formar och förändrar samhället (Kitchin                 

2016, s. 19). Boyd och Crawford (2012, s. 667) menar att det är viktigt att inte se Big Data som något                     

objektivt som existerar i sig själv. Big Data måste ses som ett sociotekniskt fenomen där individers                

subjektiva och sociala handlingar hela tiden bidrar till Big Data. Precis som Big Data så kan                

algoritmer ur ett sociotekniskt perspektiv finnas i ett bredare kontext vilket innebär att de inte heller                

kan betraktas som rent tekniska, objektiva eller opartiska former av kunskap och påverkan (Kitchin              

2016, s. 18). 

 

Om en teknik har integrerats i individers vardagliga liv kan tekniken ha en större samhällspåverkan               

(Van Dijk 2012, s. 82). Detta betyder att när den tekniska aktören bestämmer vad för information som                 

visas för användaren, begränsar det vad individen ser i sin helhet, vilket ger individen en smalare syn                 

på samhället. Det är en effekt av att tekniska aktörer är med och skapar vår sociala värld (Boyd &                   

Crawford 2012, s. 675).  
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7. Slutsatser  

Forskningsfrågan: Hur och varför påverkar personalisering av Big Data individens makt,           

digitala identitet och vardaglig kommunikation via social medier? 

 
Syftet med Fallstudien var att undersöka hur individer påverkas av Big Data i sin interaktion med                

sociala medier samt att förstå hur individer förhåller sig till personalisering av Big data, digital               

identitet, aktörers makt och hur de tänker kring delning av personlig data. Vår utgångspunkt för               

studien låg i Boyd och Crawfords (2012, s. 662, 675) definition av Big Data som ett sociotekniskt                 

fenomen, där Big Data är med och skapar vår sociala värld och vardag när individer interagerar med                 

teknik. Detta studerades med hjälp av grundläggande teorier kring digital identitet, personalisering av             

Big Data, aktörskap samt aktör-nätverksteori. Genom kvalitativa intervjuer och experiment          

undersöktes individers förhållande till delning av personlig data, i samband med deras inställning till              

personanpassat innehåll på sociala medier samt deras resonemang kring digital identitet. Studien            

undersökte även individernas förhållande till de stora medie- och teknikföretagens aktörskap. En            

utmaning i studien var att kartlägga relationerna mellan olika mänskliga och tekniska aktörer samt att               

förstå de nätverk som aktörerna skapar och är aktiva inom.  

 

Vi kan konstatera att personalisering av Big Data på sociala medier påverkar individer och deras               

digitala användning i vardagen. Studien visar att individer anser att det är viktigt med en digital                

identitet i deras vardag men att det finns dilemman kring vilken bild av sig själva de väljer att visa upp                    

och vilken data de delar med sig av på sociala medier. Vi kan även konstatera att individerna vill vara                   

en del av det digitala samhället genom sociala medier även om det innebär att deras data delas till                  

andra parter. Studien visar även att det finns en något negativ inställning till personalisering på sociala                

medier och delvis på en medvetenhet kring aktörernas makt på internet. Inga av dessa faktorer               

påverkar individerna att göra aktiva handlingar kring deras digitala identitet, vardagliga           

kommunikation eller makt. Detta leder till slutsatsen att personalisering av Big Data i viss mån är en                 

accepterad funktion på sociala medier, även om det innebär att de delvis förlorar sin makt över sin                 

digitala användning. Det tyder på att sociala medier och Big Data är stor del i deras vardagliga                 

kommunikation men att individer saknar kunskap och medvetenhet kring alla aspekter av det för att               

kunna påverka sin makt.  
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Bilaga 1 

 

Instruktion inför intervju och experiment 

 

Hela undersökningen kommer att ta ca 1 timme. Där de första 30 minuterna kommer vara en 

intervju och de sista 30 minuterna ett experiment. Du kan närsomhelst avbryta 

undersökningen eller välja att inte svara på vissa frågor. Vi kommer att spela in ljud och 

skärm för att underlätta vid analys av materialet och sammanställning.  

 

Fyll i: 

 

Förnamn:  

 

Ålder: 

 

Kön:  

 

Godkänner medverkan i forskning och inspelning av ljud och skärm  [     ] (kryssa i)  

 

 

Intervju instruktioner 

Intervjun kommer att ta ca 30 minuter.  Vi kommer att ställa allmänna frågor kring sociala 

medier, hur du använder det och vad du tycker och tänker.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktioner vid styrt experiment:  

Experimentet kommer att ta ca 30 minuter, vi kommer inte att dela vidare inspelningarna. 



 

Bilaga 1 

Under experimentet vill vi att du går in och inspekterar (och om du vill korrigera) dina 

inställningar på Facebook. Vi vill också att du tänker högt under hela experimentet.  

Vi kommer att guida dig genom de steg vi vill att du ska inspektera.  

 

Först vill vi att du ska logga in på Facebook, efter att du har loggat in kommer vi att starta 

skärminspelningar.  

 

 

Här kan du se de steg vi vill att du ska gå igenom:  

 

Inställningar  

Sekretess/Privacy: 

Tidslinje & taggning 

Aviseringar 

Appar 

Dina annonsinställningar 

Dina intressen 

Annonsörer du interagerat med 

Din information 

Om dig 

Dina kategorier 

Annonsinställningar 

Inställningar Nyhetsflöden 

Upptäck sidor som matchar dina intressen 
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Intervjufrågor  
 

Tema 1: Vardagligt användande av sociala medier med digital identitet 

1. Ange fem intressen du har  

2. På vilket sätt kommunicerar du dagligen med dina vänner/familj/kollegor?  

2.1. Med vilken teknik? 

 

3. Vad gör du på sociala medier?  

3. 1 Vilka sociala medier använder du? 

3. 2 Hur länge har du använt sociala medier? 

3.3 Hur ofta använder du sociala medier?  

3.4 Med vilka/vilken enhet loggar du in på sociala medier? 

3.5 Vilka teman/intressen följer du på sociala medier?  

3.6 Skulle du säga att du är en aktiv, eller passiv användare? 

Dvs, kommenterar, gillar och delar du mycket?  

 

4. Hur skiljer sig ditt facebook-användande idag, från hur du använde det i början?  

Har det förändrat hur du kommunicerar?  

 

5. På vilket sätt är sociala medier involverad i din vardag, så som aktivitetet/jobb/sociala 

liv?  

 

6. Hur skulle du beskriva din identitet på sociala medier? 

6.1 Framhäver eller döljer du något extra mycket på sociala medier?  

6.2 På vilka sätt använder du sociala medier för att uttrycka dina åsikter? 

6.3 Anser du att det är viktigt för dig att vara medlem i sociala medier såsom Facebook för att 

”underhålla” din identitet? Varför? 

6.4 Vilken information på din profil har du på sociala medier? (facebook) 

6.5 Har du en offentlig/öppen profil eller dold?  

 

7. Hur ser din kommunikation ut via Facebook och övriga sociala medier? 

7.1Med vilka personer kommunicerar du med och hur?(Messenger/grupper) 

7.2 Skiljer sig kommunikationen mellan olika sociala medier?  

 

8. Beskriv vilken typ av information/inlägg som ser på dina sociala medier  

8.1Vad tycker du om den information som du ser? 

8.2 Vilken information tar du åt dig och vilken sållar du bort? 

8.3 Vad får du för typ av reklaminlägg/annonser på dina sociala medier?  
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Tema 2: Datainsamling och användarvillkor 

9. Hur påverkas eller influeras du av andra personer online jämfört med de du träffar 

personligen?  

9.1. Hur skiljer du på dina sociala relationer online och i den verkliga världen? 

9.2. Vad får dig att skaffar du nya vänner eller följa nya sidor?  

 

9, A:     (för dom som integrerar mycket) 

Beskriv vad som får dig att gilla, dela eller kommentera något?  

Styr dina känslor dig något?  

Är du kritiskt till ett innehåll innan du delar vidare/kommenterar på facebook?  

9, B:    (för dom som inte integrerar mycket) 

Varför gillar, delar eller kommenterar du inte?  

 

10. Vad tror du sociala medier samlar för information om dig?  

10.1. Kan du se ett samband mellan dina tidigare sökningar på internet och vad som 

kommer upp på ditt flöde på Facebook? I så fall hur?  

10.2. Vill du att innehållet på Facebook är anpassas efter dig och dina intressen? 

 

10.3 Tycker du att det är bra att företag samlar in information om dig för att förbättra din 

användarupplevelse?  

 

11. Berätta hur du hanterar dina privata-inställningar på sociala medier?  

11.1. Vad anser du är viktigt när det kommer till dina användarvillkor? 

11.2. Läser du igenom villkor när du registrerade dig på nya sidor? Varför? varför inte?  

 

12. Beskriv hur du använder ditt facebook-konto kopplat till andra appar  

(där det behövs logga in?) Varför ? varför inte ? 

 

13. Vad gör du för att skydda den data du lägger ut?  

 

 

 

 

Tema 3: Medvetenhet kring nyheter på sociala medier  

14. Hur reflekterar du kring nyheter som du tar del av på sociala medier?  

14.1. Vilka nyheter klickar du vidare på? 

14.2. Anser du att dem är trovärdiga? 

 

15. Vad tror du det blir för effekter av att nyheter delas/finns på sociala medier?  

15.1. Hur tänker du kring att folk delar och gillar nyheter 

 

16. Berätta hur du upplever samhällsbilden på sociala medier jämfört med verkligheten? 

16.1. Vad betyder källkritik för dig?  

 



Informant	namn:	

Informant	nr

Datum:	
Tid:	

Inställningar	 Instruktion Frågor Svar	på	frågor	 Reaktion/beteende	Inställningar Ändringar	de	gör	i	inställningar

Sekretess/Privacy: Här	vill	vi	att	du	tittar	på	de	här	4	inställningarna	och	
berättar	vad	du	tänker/känner	när	du	ser	dessa
(Peka	på	de	4	nedan)

1.	Vem	kan	se	din	kommande	inlägg?
2.	Vem	kan	se	din	vänlista
3.	Vem	kan	skicka	vänförfrågningar	till	dig?
4.	Vill	du	att	sökmotorer	utanför	Facebook	ska	länka	till	din	
profil?

Vad	tänker	du	kring	dina	inställningar?

Tidslinje	&	taggning Här	vill	vi	att	du	tittar	på	de	här	3	inställningarna	och	
berättar	vad	du	tänker/känner	när	du	ser	dessa
(Peka	på	de	3		nedan)

5.Vilka	kan	göra	inlägg	på	din	tidslinje?
6.	Vilka	kan	se	vad	andra	publicerar	på	din	tidslinje?
7.	Vill	du	granska	inlägg	som	du	taggats	i	innan	inlägget	
visas?

8.	Tryck	på	visa	som.	
(granska	vad	andra	kan	se	på	din	tidslinje)
Nu	visas	din	profil	som	publik

Vad	känner	du	när	du	ser	detta?	
Vill	du	att	den	ska	se	ut	så	här	offentligt?	
skulle	du	säga	att	du	har	en	öppen	eller	dold	profil?

Backa	tillbaka	till	inställningar

Aviseringar	 9.	Gå	in	på	Mobil
Här	vill	vi	bara	snabbt	notera	vilka	notiser	du	har	
stängt	av

Vilka	typer	av	notiser	brukar	du	få?	
Vad	tycker	du	om	notiser?

Bilaga	3,	Experimentmall

1.

2.	

3.	

4.	

5.
6.
7.

5.
6.
7.

1.

2.	

3.	

4.	

1.

2.	

3.	

4.	

5.
6.
7.



Appar 10.	De	här	är	de	appar	och	sidor	som	du	har	logggat	in	
via	Facebook	
Här	vill	vi	gärna	att	du	tänker	högt	

11.Hur	många	är	det	som	du	har	loggat	in	via	
Facebook?
Tryck	visa	alla

	Är	du	medveten	om	att	du	har	loggat	in	på	dessa	med	
facebook?
Varför	har	du	använt	facebook	för	att	logga	in	på	dessa?	

Är	det	några	du	vill	ändra?	(Kan	du	berätta)
Vill	du	ha	allt	kopplat	till	facebook?	

De	appar	som	är	kvar,	vad	gör	att	du	sparar	dem?	

Annonser	 Här	vill	vi	att	du	går	in	på	dina	intressen

Dina	intressen 	Här	ser	du	dina	intressen	indelat	i	olika	
huvudkategorier.

12.	Vilka	kategorier	är	topp	5	för	dig?	
Läs	beskrivningen	ovanför	bilderna.
Vi	vill	att	du	går	in	på	de	2	första	huvudkategorierna	
(visar	fler)

Stämmer	dessa	intressen	överens	med	dig?	
Är	det	några	du	vill	ändra?

13.	Kategori	1

14.	Kategori	2

Annonsörer	du	interagerat	med Här	är	de	annonsörer	som	du	har	interagerat	med
Läs	gärna	beskrivningen.
Titta	igenom	huvudkategorierna

15.	Med	din	kontaktinformation	 Verkar	dessa	företag	rimligta?	
Vet	du	och	vill	du	att	de	ska	ha	din	kontaktinformation?

16.	Vars	webbplats	eller	app	som	du	använt Har	du	sett	annonser	från	dessa	företag	på	facebook?
Tycker	du	att	dem	är	relevanta?

som	du	besökt

17.	Vilka	annonser	du	klickat	på
Läs	gärna	beskrivningen
(visa	fler)

Känner	du	igen	att	du	har	klickat	på	dessa	annonser?

Kategori	1.

Kategori	2.	

Kategori	1.

Kategori	2.	

Kategori	1.

Kategori	2.	



Din	information

18.	Om	dig	 De	här	inställningar	styr	hur	facebook	avgör	om	du	ser	
en	viss	annons
Läs	gärna	beskrivningen
Notera	sedan	dina	inställningar	på	om	dig	

Är	det	något	du	vill	dölja	för	annonsörerna?	
Eller	känns	det	okej	att	dem	tar	del	av	dessa?

19.	Dina	kategorier Läs	gärna	instruktionen Tänk		gärna	högt	på	hur	du	känner	när	du	ser	dessa
Stämmer	dessa	kategorier	överens	med	dig?	
Är	det	något	som	du	var	medveten	om?		

Annonsinställningar 20.	Läs	gärna	beskrivningen	högst	upp Vad	tycker	du	om	intressebaserad	annonsering?

Inställningar
	Nyhetsflöden

Läs	gärna	beskrivningen

21.	Upptäck	sidor	som		matchar	dina	intressen

Tycker	du	att	dessa	matchar	dina	intressen?
	Är	det	någon	som	du	skulle	vilja	börja	gilla/följa?	

Följdfrågor Kommer	du	att	gå	in	å	fortsätta	redigera	dina	isntällningar	
efter	det	här?	
Kommer	du	gå	in	på	något	annat	sociala	medier	och	gå	in	
på	in	ställningar?
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Resultat reaktioner experiment 

Orange = Där informanter visade reaktioner från båda kategorierna. Siffrorna motsvarar punkterna 
från experiment mallen.  
 
Huvudkategori 1                Huvudkategori 2 

I Neutral 

(Varken eller) 

Positiv 

(Håller med) 

Negativ 

(Håller ej 

med) 

 

 

 

Omedveten 

(Förvånad) 

Medveten 

 (Ej förvånad) 

Totalt antal/ 

“reaktioner

” 

1 12, 14, 17, 21  

= 4 

8 , 9 , 15, 18  
= 4 

  6, 7, 8 , 10, 11, 
13, 16, 19, 20 = 9 

1, 2, 3, 4, 5, 9 
= 6 

23 

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 13, 14, 
17, 21  
= 12 

15, = 1 20, = 1  8, 10, 12, 13, 14, 
= 5 

15, 16, = 2 21 

3 5, 12, 21, 15, 
16, 17 
=6 

4, 6, 7, 8, 
14, 18 , 20, 
=7 

2, 11, 13, 
19 , =4 

 1, 3, 9, 10, 11 , 
18 , 19 , =7 

12, =1 25 

4 1, 5, 6, 8, 15, 
17 , 18, 19  
= 8  

3, 4, 9 , 12 , 
13, 14, 16, 
21 = 8 

  2, 3, 4, 7, 9 . 10, 
11, 12 , 17 , 20 = 

10 

 26 

5 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 9, 
18  
= 7 

12, 20  
= 2 

14 
= 1 

 2, 4, 5, 6 , 7 , 8, 
10, 11, 13, 15, 
17, 19  
= 12 

1, 3 , 9, 21  
= 4 

26 

6 9 , 11 , 14, 17, 
18, 21  
=6 

15, 16 
=2 

13  
= 1 

 2, 4, 9 , 10, 12, 
19, 20 
=7 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 11 

=7 

23 

7 2 , 3, 4 , 5, 6, 7, 
13, 14 , 15, 16, 
17, 18, 19 =13 

1,  
=1 

9,  
=1 

 2 , 4 , 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 
19 , 21 
=11 

1, =1 27 

8 10, 11, 12, 13 , 
15, 16, 21 
= 7 

 20 

= 1 

 4, 13 , 14, 17, 18, 
19  
=6 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 20  
=9 

23 

9 4, 9, 16, 17, 21 
= 5 

5, 6, 7, 14, 
18, 20 = 6 

  4 , 8, 10, 11, 12, 
13, 15, 19, = 8 

1, 2, 3, 14, 17, 20 
= 6 

25 

10 1, 3, 11, 12, 
13, 14, =6 

15, =1 9, 18 , 21 
=3 

 2, 4, 8, 10, 18 , 
19, =6 

20, =1 17  


