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1. Inledning 

Allt fler använder Instagram och användningen ökar konstant, 2018 var den 
största användargruppen kvinnor, där flest 12-15 åringar använde Instagram 
dagligen (Svenskarna och Internet, 2018). Vid en jämförelse med USA där den 
största användargruppen på Instagram är kvinnor mellan 18-29 år (Yi-Ting & 
Sheng-Fang, 2018), kan det vara av intresse att undersöka samma åldersspann 
bland svenska kvinnliga Instagramanvändare.  

Varje användare på Instagram har ett unikt användarbeteende och använder 
plattformen för olika syften. Enligt Bossetta (2018) formas användarens bete-
ende av Instagram, eftersom plattformens utseende både begränsar och till-
gängliggör vad användaren kan se och göra. Nikolov, Oliveira, Flammini och 
Menczer (2015) och Bossetta (2018) menar att begränsningarna som kan finnas 
i plattformens design kan leda till att användaren får ett smalare perspektiv när 
bilderna visas för dem på Instagram. Ett exempel på det är att användaren en-
dast ser bilder på en sorts kroppstyp och då får känslan av att alla ser ut så. 

Instagram är designat för att visa bilder och videos för användaren, vilket 
Gruzd och Hernández-García (2018) menar har gjort användaren mer orolig 
gällande hur plattformar och andra användare kan dra nytta av deras informa-
tion. En oro som inte minskar användningen av sociala medier, men som enligt 
Gruzd och Hernández-García (2018) gör att användaren blir mer återhållsam 
med vad de själva publicerar. Relevansanpassningen grundar sig på använda-
rens uppgifter och interaktioner som publicering av inlägg eller kommentarer, 
vilket gör det svårare för Instagram att visa innehåll som är korrekt anpassat för 
användaren. 

Enligt tidigare forskning finns det luckor kring algoritmens beteende, som an-
tas beror på svårigheterna att undersöka algoritmens dolda egenskaper (Bucher, 
2012). Att tydliggöra hur algoritmen skiljer sig åt mellan olika konton skulle 
bidra med mer kunskap och ge användare en större förståelse för hur deras 
bildflöde och kategorier påverkas och styrs (Bucher, 2012). Att undersöka 
närmare hur användare upplever sina relevansanpassade kategorier och vilket 
användningssyfte de har, skulle bidra med mer kunskap till den lucka författa-
ren menar existerar.  

1.1.  Bakgrund 

Användningen av Instagram har under åren ökat bland unga kvinnor (Svens-
karna och Internet, 2018) och orsaken till användningen är främst för att titta på 
inlägg som involverar vänner och familj på något sätt, men även för att titta på 
andra inlägg menar Yi-Ting och Sheng-Fang (2018). För att användningen av 
Instagram ska vara tillfredsställande för användarna, måste vissa användarupp-
levelsemål uppfyllas. Användarupplevelsemål förklarar Sharp et al. (2015, s.
22) som upplevda känslor vid interaktion med en produkt och ger exempel på 
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upplevda känslor som spännande, roligt, dåligt, ej tillfredsställande eller moti-
verande. 

Instagram är en plattform som ständigt vill locka till sig nya användare men  
som också vill behålla befintliga användares intresse, och då måste plattformen 
ständigt uppdateras med nya intresseväckande funktioner. I version 93.0 finns 
en funktion som visas i form av olika kategorier som byts ut efter vilka bilder 
som användaren har interagerat med. Med ett klick på plattformens försto-
ringsglas visas ett bildflöde och användaren kan se sina 13 olika kategorier 
högst upp. Kategorierna är baserade på vad användaren interagerar med och 
ordningen på dem förändras därefter. I version 93.0 visas 4-5 kategorier i mo-
bilt läge och användaren får svepa fingret åt vänster för att se alla 13 kategorier 
(se figur 1). 

Figur 1. En wireframe på hur Instagram ser ut när användaren har klickar på 
förstoringsglaset och ser sina anpassade kategorier. 

1.2 Problemformulering 

Vilka bilder och vilken information användarna ser på sociala medier idag, på-
verkas mycket av deras tidigare interaktioner på internet. Många användare vet 
om att algoritmer finns, men är inte medvetna om att algoritmerna används för 
att anpassa bildflödet efter mest relevanta bilder (Cotter, 2018). Det saknas 
dessutom forskning om hur de relevansanpassade kategorierna påverkar an-
vändare eller inte. Genom att studera de relevansanpassade kategorierna på In-
stagram och hur användare upplever dem, kan information om användarupple-
velse av kategorierna upptäckas.  
 
Tidigare forskning tar upp problemet med att relevans är något subjektivt och 
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som kan tolkas på flera olika sätt, både som något trendigt eller något av per-
sonligt intresse (Gillespie, 2013). Problemet som Gillespie (2013) uppmärk-
sammade var att algoritmen som relevansanpassningen baseras på, inte kan 
veta om användaren förväntar sig bilder av eget intresse eller bilder som är 
trendiga just nu. Om algoritmen visar bilder som användaren vill se på In-
stagram, är både användbarheten och användarens önskemål uppfyllda (Ste-
wart, 2015). Men skulle algoritmen visa bilder som användaren inte vill se, är 
risken att användaren känner sig otillfredsställd och får då en försämrad använ-
darupplevelse (Gillespie, 2013) och en försämrad självbild (Fardouly et al., 
2018). Med en bildbank som Instagram finns det många möjligheter att jämfö-
ra sig med andra användare, och med 80 miljoner bilder som publiceras varje 
dag ökar också risken för att användare börjar jämföra sig utseendemässigt 
med andra (Fardouly et al., 2018).  
 
Tidigare forskning pekar på hur algoritmens osynliga egenskaper är svåra att 
titta närmare på, vilket skapar luckor i kunskapen om algoritmens beteende 
(Bucher, 2012). Att lyfta hur olika algoritmen kan upplevas och se ut mellan 
flera olika konton på Instagram, kan bidra med både mer kunskap och förståel-
se om hur bildflöde och kategorier kan påverkas (Bucher, 2012). Den här stu-
dien kommer att försöka fylla luckan som Butcher (2012) nämner. Genom att 
bidra med mer kunskap om algoritmens beteende och dess påverkan på In-
stagrams kategorier. Studien kommer även ge mer förståelse om varför unga 
kvinnor använder sig av plattformen och hur de upplever Instagrams relevan-
sanpassade kategorier.  

1.3 Syfte   

Syftet med studien är att öka förståelsen kring varför unga kvinnor i Sverige 
använder Instagram, och hur de upplever att Instagram anpassar kategorier ba-
serat på deras intressen. Studien kommer även att jämföra kvinnors använd-
ningssyfte och användarupplevelse för att ta reda på om det finns ett samband.  

1.4 Forskningsfråga 

Varför använder unga kvinnor Instagram och hur upplevs relevansanpassningen 
i förhållande till Instagrams kategorier?  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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som den här studien grundar sig på, behandlar ämnena 
användningssyfte, algoritmers beteende, relevansanpassning, Instagram och 
användarupplevelse. Dessa ämnen studeras närmare för att samla kunskap om 
varför kvinnor använder Instagram, hur algoritmer agerar, hur Instagrams kate-
gorier fungerar samt hur olika användarupplevelser kan se ut.  

2.1 Användningssyfte 

Kvinnor är den grupp som använder sociala medier mer än de tittar i ett vanligt 
magasin, och är även mest sårbara på Instagram eftersom de blir mer påverka-
de av bilder på social medier (Bair et al., 2012; Fardouly et al., 2018). Varje 
dag publiceras 80 miljoner bilder på Instagram, vilket också skapar 80 miljoner 
möjligheter att jämföra sig utseendemässigt med andra (Fardouly et al., 2018). 
Instagrams filter har även bidragit till att allt fler användare anser sig vara 
mindre attraktiva än andra användare (Fardouly et al., 2018). Varför unga kvin-
nor använder Instagram menar Yi-Ting och Sheng-Fang (2018) och Song et al. 
(2018) är för att titta på inlägg som har en koppling till vänner eller familj, 
undvika obekväma situationer, som tidsfördriv och för att jämföra sig med and-
ra. Unga har visat ett större intresse kring bilder som består av människor och 
handlingar på något sätt (Song et al., 2018). Vilket skulle kunna intyga varför 
användare påverkas lättare av bilder på vänner och familj, då en liknande livs-
situation gör det enklare att jämföra sig med dem (Fardouly et al., 2018;  Song 
et al., 2018). 

Instagram har skapat ett behov av att jaga en bekräftelse som ger användaren 
en tillfredsställande känsla (Yi-Ting & Sheng-Fang, 2018). Något som skulle 
kunna förklara varför kvinnor ofta tar ett flertal bilder innan de publicerar den 
bästa, med förhoppningar om att få bekräftelse i form av likes och kommenta-
rer (Yi-Ting & Sheng-Fang, 2018). Bair, Kelly, Serdar och Mazzeo (2012) re-
dogör att personer med extrema smal-ideal är extra sårbara på sociala medier, 
eftersom de frekvent förses med innehåll som endast visar ett smal-ideal (Bair 
et al., 2012). Vilket kan antas förklara varför tonårstjejer som använder In-
stagram, tenderar att ha en mer negativ attityd till sin egna kroppsbild enligt De 
Vries et al. (2016).  

2.2 Algoritmer 

Många vet om att algoritmer finns, men är inte medvetna om hur det påverkar 
oss (Cotter, 2018). Gillespie (2013) förklarar att det är en fysisk person som 
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designar algoritmen, och den personen har makten över vilka bilder använda-
ren ser i sitt flöde. Vad den osynliga algoritmen bestämmer ska visas, kan för-
ändras både snabbt och radikalt utan att användaren upplever någon skillnad i 
designen (Gillespie, 2013). Algoritmen kan ses som en tredje part som iakttar 
konversationer och interaktioner mellan användare menar Berg (2014).  

Nästan all aktivitet på internet idag samlas in, kategoriserar och lagras (Gille-
spie, 2013). Varje inloggning, varje sida som besöks och varje klick lämnar ett 
digitalt spår (Gillespie, 2013; Berg, 2014). Användarens spår samlas in och be-
arbetas för att appliceras som algoritmer på till exempel bilder (Gillespie, 
2013). Cotter (2018) förklarar att algoritmer kan läsa vissa webbplatser som en 
signal om att användaren är en kvinna eller man, för att sedan utse vilka bilder 
som ska visas. Algoritmer spelar därför en stor roll när det gäller att bestämma 
vilka bilder som ska visas för användaren (Gillespie, 2013). Den ökade makt 
och närvaro som algoritmen fått, har också resulterat i en större oro hos använ-
dare (Cotter, 2018; Bucher, 2012).  

2.3 Relevansanpassningen 

Ordet relevans i relevansanpassning menar Gillespie (2013) är både laddat och 
tolkningsbart. Relevans för någon kan innebära att finna något av nyhetsvärde, 
samtidigt som det kan innebära att finna något trendigt för någon annan. En 
relevansanpassning behöver alltså inte visa det mest relevanta, eftersom ett till-
fredsställande flöde kan innehålla helt irrelevanta bilder men som blivit trendi-
ga på Instagram (Gillespie, 2013).  

Relevansanpassning genomförs med hjälp av algoritmer som grundar sig på 
digitala spår som användaren lämnar vid internetanvändning (Cotter, 2018). 
Digitala spår skapas med andra ord av vilka val och aktiviteter som användaren 
genomför, spåren förklarar Gillespie (2013) att algoritmen tolkar för att skapa 
sig en tanke om vad varje användare är intresserad av att se.  

2.4 Instagrams relevansanpassning 

Instagram är en social plattform som grundades 2010. På plattformen kan an-
vändare publicera foton och korta filmer på sitt konto som andra kan gilla, 
kommentera och dela (Instagram 2019). Varje användare har ett standardflöde 
där vännernas bilder visas. Användare kan dessutom utforska bilder utanför det 
vanliga flödet under symbolen som ser ut som ett förstoringsglas. Den utfors-
kande funktionen presenterar ett relevansanpassat flöde, i form av 13 klickbara 
kategorier. Kategorierna visas högst upp under sökrutan och visas i rangord-
ning efter varje användares interaktioner utanför och på plattformen. Om an-
vändaren har gillat och klickat på innehåll med fotboll, spagetti och katter är 
det meningen att sport, mat och djur kommer att visas först i rangordningen av 
kategorierna. Det relevansanpassade flödet anpassas med hjälp av algoritmer 
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som filtrerar och endast visar en liten del av allt innehåll, flödet avgränsas och 
bestämmer vad som ska visas (Bucher, 2012; Cotter, 2018; Nikolov et al., 
2015). 

Algoritmer är en central del i dagens digitala samhälle (Haider & Sundin, 
2016) och på sociala medier. 2016 annonserade Instagram att användarnas flö-
de skulle komma att visas i en ordning som användarna antogs önskade se 
(Cotter, 2018). Ett flöde anpassat efter relevans med hjälp av algoritmer som 
grundar sig på användarens intresse, publiceringstid, relationer och interaktio-
ner (Instagram, 2018). Algoritmerna använder sig av en bildanalys som analy-
serar användarens interaktioner vid surf, online-shopping och spelaktiviteter 
(Bucher, 2012; Cotter, 2018).  

Även om allt fler användare vet om algoritmernas existens, är det svårt att peka 
ut exakt vad de gör (Cotter, 2018). Vilket har skapat en oro gällande den makt  
andra kan få i samband med algoritmernas kraftigt ökade närvaro, och en oro 
över att bli osynlig online och försvinna i rankningen (Bucher, 2012; Cotter, 
2018). Bucher (2012) skriver om algoritmers svårigheter att analyseras, ef-
tersom de likt flygplanets “svarta-låda” har komponenter som är dolda för om-
givningen. Trots svårigheterna menar Bucher (2012) att vidare forskning borde 
jämföra ett flertal användarkonton på andra sociala medier än Facebook, för att 
undersöka hur algoritmer beter sig.  

2.5 Användarupplevelse 

Användarupplevelse handlar om hur användaren känner när de interagerar med 
en produkt och hur tillfredsställande användaren upplever att produkten är. Hur 
tillfredsställd användaren känner sig beror på från vilket perspektiv användaren 
ser på produkten (Stewart, 2015). Stewart (2015) menar att användarupplevelse 
handlar om produktens användbarhet, men handlar även om vilka önskemål 
och förväntningar användaren har på en produkt. För att bättre förstå hur en 
användare upplever och använder en produkt, kan användarupplevelsen fast-
ställas genom att dela in kategorierna önskvärda aspekter och oönskade aspek-
ter (Sharp et al., 2015, s.22). Önskvärda aspekter innebär att användaren kan 
uppleva produkten som motiverande, hjälpsam eller underhållande, och om 
användaren upplever irritation, otillfredsställdhet och blir uttråkad är det en 
oönskad aspekt som har uppfyllts (Sharp et al., 2015, s.22).  

Fergie et al. (2016) förklarar att användarupplevelse kan skilja sig från använ-
dare till användare och påverkas av syfte och sammanhang. Det kan innebära 
att innehåll med en personlig koppling ger stöd och information om ett speci-
fikt ämne och bidrar då till en användarupplevelse med önskvärda aspekter 
(Fergie et al., 2016). Till exempel om användare på Instagram söker efter bilder 
inom ett specifikt intresse och finner det, så förbättras deras användarupplevel-
se.  
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3. Metod 

För att besvara studiens syfte och forskningsfråga har en kvalitativ studie ge-
nomförts. Vetenskapliga artiklar, litteratur och egen insamlad data har studerats 
för att kunna svara på studiens forskningsfråga. Som val av metod till studien 
har en semistrukturerad intervju tillämpats, eftersom en intervju anses vara den 
metod som ger allra bäst resultat när det handlar om att samla in kvalitativ data 
som åsikter, uppfattningar och känslor redogör Denscombe (2016, s.265). Me-
toden ger dessutom intervjuaren mer frihet att lägga till frågor samt ställa frå-
gorna i en annan ordning (Denscombe, 2016, s.288). Men även deltagaren har 
fördel av metoden då större frihet att utforma sina svar på egen hand blir möj-
ligt (Denscombe, 2016, s.266).  

3.1 Semistrukturerad intervju 

För att förbereda deltagaren innan intervjun har hon blivit informerad om in-
tervjuns tillvägagångssätt och hur svaren kan komma att användas i undersök-
ningen i form av citat. Deltagaren har även fått skriva på en samtyckesblankett.  
Samtyckesblanketten upplyser deltagarna om att en inspelning kommer ske 
under intervjun, och att deras svar kan komma att användas i studien. Deltaga-
ren får information om att personlig information inte kommer att publiceras, 
och att de när som hels under intervjun kan avbryta deltagandet utan att ge nå-
gon förklaring. Under intervjun har deltagarna blivit tillsagda att använda sina 
egna mobiltelefoner för att titta närmare på sina relevansanpassade kategorier. 
Eftersom studien undersöker hur användare upplever sina egna kategorier, 
måste användaren också titta på sin egen mobiltelefon. Något som gör det möj-
ligt att jämföra deltagarnas svar gällande intresse, kategorier och upplevelsen 
av den personliga relevansanpassningen.  

För att få svar på studiens syfte och frågeställning har intervjufrågor utformats 
utifrån hur Bryman (2018, s.560-563) beskriver att intervjufrågor bör ställas. 
Intervjufrågorna har varit av olika slag som Bryman (2018, s.560-563) redogör 
för är:   

- Uppföljningsfrågor (följer upp vad som har sagts) 

- Direkt fråga (tar reda på vad den intervjuade tycker) 

- Sonderingsfrågor (för att veta mer, undersöka och utforska) 

- Specifika frågor (ta reda på något specifikt om ämnet)  

- Tolkningsfrågor (när intervjuaren vill försäkra sig om att man har tolkat rätt) 

Intervjun kommer att genomföras i en lugn miljö fri från yttre påfrestningar för 
att inte påverka deltagarnas svar, samt för att de ska känna sig trygga under 
hela intervjun. Denscombe (2016, s.276-278) redogör vikten av att vara med-
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veten om praktiska detaljer som vart intervjun kommer att genomföras och vil-
ken miljö deltagaren tillbringar mycket tid på, eftersom det underlättar tolk-
ningen och förståelsen av vad deltagaren berättar. Då deltagarna i intervjun (li-
kaså vi som författare) är mycket bekanta med Instagram, ger det en bra förför-
ståelse och en god förmåga att relatera till deltagarnas svar. 

3.2 Urval av deltagare 

Urvalet av deltagare består av tio kvinnor där alla har ett Instagram-konto. Ål-
dersspannet på urvalsgruppen togs fram med inspiration från studien Yi-Ting 
och Sheng-Fang (2018) genomförde om användningssyfte på Instagram, där 
flest användare i USA var mellan 18-29 år. Urvalet har gjorts med hjälp av ett 
snöbollsurval som lämpar sig bra till studiens tidsram och storlek på urvals-
grupp. Det är en urvalsmetod som till en början är liten i sin skala, men som 
snabbt växer i antalet deltagare ju fler förfrågningar som sker (Denscombe, 
2016, s.76). Två deltagare har kontaktats genom bekanta och därigenom valts 
ut till studien, som sedan fått fråga ytterligare potentiella deltagare om de vill 
ställa upp på en intervju.  

3.3 Tidsplan 

Under intervjun har en tidsplan används för att inte någon intervju ska få mer 
eller mindre tid. Tidsplanen har testats på en icke deltagande person där inter-
vjun tog ungefär 20 minuter utan fika. 

- Fika och introduktion av intervjun samt underskrift av samtyckesblankett  
(ca 5 min)  

- Intervju (ca 20 min) 

- Kort genomgång av svar och avslutning - tacka för deltagandet (ca 5 min)  

3.4 Avgränsningar 

Avgränsningarna som har vidtagits under studiens gång är att endast undersöka 
användarupplevelsen hos kvinnliga Instagramanvändare mellan 18 - 30 år. Vi 
valde att undersöka kvinnliga användare eftersom det är den största målgrup-
pen som använder sig av Instagram enligt statistik från Svenskarna och Internet 
(2018). Avgränsningen gällande deltagarnas ålder gjordes med inspiration från 
den studie Yi-Ting och Sheng-Fang (2018) genomförde om användningssyfte 
på Instagram, där flest användare i USA är mellan 18-29.  

Vi har däremot inte gjort några avgränsningar kopplat till tidigare erfarenheter 
av Instagrams kategorier. På grund av att studien har en tidsram att förhålla sig 
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till, har deltagarantalet begränsats till endast tio deltagare. Detta för att hinna 
genomföra samt bearbeta den insamlade informationen på ett korrekt sätt.     

På Instagram finns det 13 utvalda kategorier som är anpassade efter varje an-
vändare och som visas under utforskarflödet (förstoringsglaset). Av 13 katego-
rierna har vi valt att endast titta på de tre första kategorierna, eftersom de ska 
vara av störst relevans för användaren. 

3.5 Tillvägagångssätt för analysverktyg 

Intervjufrågorna är utformade efter forskningsfrågan där användningssyfte och 
användarupplevelse av kategorierna har legat till grund för frågan. Dessa två 
teman har sedan kopplats ihop med begrepp som hjälpsamt, underhållande, 
motiverande, störande, ej tillfredsställande och obehagligt. Begreppen har se-
dan delats upp i teman om positiv och negativ användarupplevelse. 

När information ska bearbetas i studien lämpar det sig bra att använda en riktad 
innehållsanalys som Hsieh och Shannon (2005) presenterar i sin artikel. Den 
typen av analys används när en studie utgår från tidigare forskning för att lägga 
till information till ett området som behöver ytterligare forskning. Hsieh och 
Shannon (2005) presenterar även i sin artikel att den kvalitativa datan som 
samlas in, ska kodas och kategoriseras. Det är först när intervjufrågorna är kla-
ra som den semistrukturerade intervjun kan utföras, och det är först då som 
analysverktyget kan tillämpas (Denscombe, 2016, s.390-394). Genom att tran-
skribera intervjuerna i sin helhet efter varje intervju kan sökandet efter citat 
påbörjas, och mönster i intervjuerna kan då kopplas till en användarupplevelse. 
Citaten från intervjun är meningar och ljudliga gester som tyder på en åsikt el-
ler känsla. Det förekommer ofta vid intervjuer att det finns alldeles för mycket 
koder att tyda, och då kan koderna behövas ses över för att hitta kategorier som 
går att slå ihop till en (Denscombe, 2016, s.390-394). 

För att ta reda på vad användaren tycker om sina anpassade kategorier, måste 
användarens upplevda känslor och attityder vid Instagram-användningen defi-
nieras. Det har utförts med hjälp av användarupplevelsemålen som är uppdela-
de i önskade och oönskade egenskaper (Sharp et al., 2015, s.22). Genom att 
transkribera intervjuerna i sin helhet med hjälp av inspelningen, kan utmärkan-
de citat sorteras efter användarupplevelse. Efter det har utvalda citat som både 
är hela och brutna ur intervjun blivit en form av kod (Denscombe, 2016), s.
391-392. När citaten har blivit kodade och placerats under positiv respektive 
negativ kategori inom användarupplevelsen kan citaten börja analyseras. Cita-
ten ska ge svar på om användarupplevelsen är positiv eller negativ i relation till 
Instagrams relevansanpassade kategorier. Med hjälp av användarnas svar om 
användningssyfte och vad de tycker om sina anpassade kategorier, kan en dis-
kussion med stöd av användarupplevelsmålen genomföras. Det är tillsammans 
med den insamlade datan och den tidigare forskningen som studiens forsk-
ningsfråga kommer att kunnas besvaras, och en slutsats kan tillämpas i studien.  
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3.6 Metodreflektion 

Det som gör en kvalitativ metod trovärdig är när en löpande analys genomförs 
direkt efter varje intervju. Analysen kan då bidra med kunskap om hur proces-
sen ska gå vidare inför nästa intervju (Patel & Davidsson, 2011, s.121). Patel 
och Davidsson (2011, s.121) påpekar risken med att deltagarna uppfattar inter-
vjufrågorna på ett sätt som inte var avsikten från början, vilket då kan upptäc-
kas i god tid och ge forskarna möjlighet att ändra frågorna.  

För att undersökningen ska betraktas som trovärdig är det viktigt att all infor-
mation som kommer in får tid för bearbetning. All insamlad textmaterial från 
intervjuerna ska alltid läsas igenom flera gånger, för att inte gå miste om något 
svar som kan vara viktig för undersökningen (Patel & Davidsson, 2011, s.121).  

3.7 Begränsningar i intervjun  

Under intervjun har begränsningar uppstått som både varit tids- och arbetskrä-
vande. Ett problem var att vissa deltagare som var inbokade för att medverka i 
undersökningen, fick förhinder. Eftersom deltagarnas intervjusvar stod som 
grund i studien och därför var mycket viktiga att samla in, fick nya tider fö-
reslås. 

Ett ytterligare problem som upptäcktes under intervjun var att flera deltagare 
gav väldigt korta och raka svar. Vilket gjorde att flera följdfrågor fick ställas 
för att få fram svaret på den faktiska frågan. 

3.8 Etiska aspekter 

Under undersökningen har fyra etiska regler vidtagits som involverar männi-
skor (Patel & Davidson, 2011, s.63). Deltagarna i studien ska vara väl informe-
rade om syftet med undersökningen, vad det är som förväntas av dem, att det är 
frivilligt att ställa upp och att deltagarna när som helst kan välja att avbryta sin 
medverkan. Med detta nämnt följer studien etiska regler kring datainsamling 
(Patel & Davidson, 2011, s.63). Deltagarna har fått skriva på en samtyckes-
blankett innan de deltagit i studien (se Bilaga), där den enda personuppgifter 
som samlas in är deras ålder. Informationen som har samlats in har inte använts 
utanför studien gränser och följer därmed nyttjandekravet (Patel & Davidson, 
2011, s.63). Informationen som har samlats in från intervjuerna har presenterats 
på ett sådant sätt att det inte går att identifierar personerna som har deltagit, 
vilket följer kravet om konfidentialitet (Patel & Davidson, 2011, s.63).   
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4. Resultat 

Via den semistrukturerade intervjun har information samlats in om varför kvin-
nor använder Instagram, samt hur de upplever sina anpassade kategorier. Inter-
vjufrågorna är utformade efter forskningsfrågorna där användningssyfte och 
användarupplevelse av kategorierna har legat till grund. Dessa två teman har 
sedan kopplats ihop med begrepp som hjälpsamt, underhållande, motiverande, 
störande, ej tillfredsställande och obehagligt. Begreppen har sedan delats upp i 
teman om positiv och negativ användarupplevelse. Informationen som har 
samlats in visar på flera åsikter och uppfattningar som kan relateras till studi-
ens syfte och frågeställning.  

I följande avsnitt kommer resultatet att presenteras i ställningstaganden till var-
för Instagram används, samt visa på positiva och negativa användarupplevelser 
av kategorierna. Deltagarnas åsikter presenteras genom utvalda citat som styr-
ker olika påståenden. 

4.1 Varför kvinnor använder sig av Instagram 

Svaren som framkom under intervjun visar att de kvinnliga deltagarna använ-
der sig av Instagram av olika syften. Vissa använder sig av plattformen för att 
hålla koll på vad som händer i omgivningen och andra använder plattformen 
för att få inspiration. Under intervjun svarade några av deltagarna på “Varför 
använder du Instagram” på följande sätt: 

“ [...] främst för att få motivation från andra med liknande intressen. Jag är 
nyfiken på andra människor och jag gillar även att kolla på gulliga djur. Det är 
ett bra tidsfördriv. “     
    (A6, 30 April 2019) 

“ det är för att följa mina vänner och andra för att få inspiration, men jag vill 
även visa upp mina foton för att inspirera andra. ”   
    (A10, 1 Maj 2019) 

“för att fördriva tiden när man har tråkigt samt få lite inspiration med mat, 
inredning och bakning. “     
    (A7, 30 April 2019)  

Det framkom i undersökningen att deltagarna använder sig av plattformen för 
att “alla andra” använder sig av plattformen. Vissa kvinnor använder sig av 
plattformen för att hålla sig uppdaterade om vad vänner gör, samt för att moti-
vera sig själv till vissa saker. Dessutom fanns det användare som använde In-
stagram för att titta på snygga bilder. 
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“ [...] för alla andra har det. Nej men kanske mer för att hålla mig uppdaterat 
på vad mina vänner gör. Kanske även lite att titta på bilder som motiverad till 
vissa saker. “      
    (A3, 29 April 2019)  

“ [...] Det för att följa folk jag känner, men även konton som har ett innehåll 
som jag är intresserad av. I en viss mån för att hålla mig uppdaterad. Få inspi-
ration. “      
   (A1, 29 April 2019) 

“ [...] snygga bilder på fina platser, snygga och lyckliga människor och massa 
annat. “       
    (A4, 29 April 2019)  

Det finns olika syften till varför kvinnor använder sig av Instagram och hur an-
vändarupplevelsen av plattformen ser ut. Kvinnorna i den här studien använder 
sig av Instagram för att hålla sig uppdaterade om vad vännerna gör, få inspira-
tion och motivation, fördriva tiden när de har tråkigt samt för att alla andra i 
omgivningen använder plattformen idag.  

4.2 Positiva användarupplevelse 

Under intervjun framkom det positiva användarupplevelser av kategorierna. 
Deltagarna ansåg att kategorierna var hjälpsamma eftersom de inte längre be-
hövde söka efter innehåll som var av intresse, samt att de kunde upptäcka nya 
konton som var underhållande och motiverande för dem.   

4.2.1 En hjälpsam funktion 
Flertalet av deltagarna i intervjun fann en positiv användarupplevelse med ka-
tegorierna och ansåg att de var hjälpsamma. Deltagarna behövde inte längre 
söka efter innehåll som de fann relevanta för deras intressen.   

“ Man behöver inte söka på innehåll utan man kan hitta det där. “  

    (A1, 29 April 2019) 

“ Jag tycker att kategorierna är bra, då kan jag välja att bara se det jag fak-
tiskt gillar och inte annan skit. ”    
    (A2, 30 April 2019)  

Det fanns deltagare som inte visste om kategoriernas existens innan intervjun, 
och upplevde då att kategorierna var hjälpsamma eftersom de nu fick upp ögo-
nen för en ny funktion. Deltagarna uppskattade att inte längre behöva söka 
bland olika konton för att hitta ett innehåll de tyckte om. Med hjälp av katego-
rierna kunde deltagarna nu se olika bilder och filmer som var av intresse för 
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dem. I vissa fall ansåg deltagarna att kategorierna som presenterades för dem 
först, också var deras främsta intresse. Vilket skapade en positiv upplevelse till 
kategorierna.  

“ [...] Jag har aldrig reflekterat över kategorierna innan så detta var något 
nytt för mig. Jag gillar att Instagram har snappat upp mina intressen! ” 

    (A4, 29 April 2019)  

“ [...] jag tycker det stämmer helt faktiskt, jag tycker om stil, shopping och 
mat. Detta är faktiskt mina intressen. “    

    (A10, 1 Maj 2019)  

4.2.2 Underhållande och motiverande innehåll 

Under intervjun upptäcktes det att deltagarna fann kategorierna som underhål-
lande när de var rätt anpassade efter deras intressen. De kunde nu titta på inne-
håll som var underhållande samtidigt som de fick upp ögonen för nya intres-
santa konton som de kunde välja att följa. Deltagarna berättade att när innehål-
let i kategorierna upplevdes underhållande, kändes det också helt rätt.  

“ [...] Jag älskar mode och smink, jag vill gärna se vackra naturbilder med! 
Mina kategorier känns rätt anpassade efter mig och ger mig den underhåll-
ningen jag vill ha.”     
    (A4, 29 April 2019) 

En av deltagarna beskrev att hon till en början blev lite förvånad när hon fick 
se sina anpassade kategorier. En av kategorierna kände hon först att den inte 
passade in bland hennes främsta intressen, men ångrade sig snabbt när hon fick 
se innehållet under kategorin. 

“ Jag är intresserad av alla tre. Blev lite förvånad över konst men gillar videos 
på skapandet med kalligrafi-texter på Instagram. Det är rogivande och under-
hållande på något vis. ” 

    (A9, 1 Maj 2019)  

Några av deltagarna upplevde att kategorierna gav dem möjlighet att upptäcka 
nya konton som de inte hade titta på tidigare. Dessa konton gav motivation till 
att testa nya övningar inom träning, få tips om nya recept och få inredningstips 
som de tidigare inte hade tagit del av. Det säger en av deltagarna på övriga 
kommentarer om Instagrams anpassade kategorier under intervjun: 
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“ Tycker man får så mycket inspiration och motivation på Instagram. Man kan 
följa massa inspirerande människor och få så mycket därifrån. Jag gillar verk-
ligen att kategorierna anpassas eftersom de ger så mycket tips på att följa nya 
konton som jag inte hade haft möjlighet att hitta på egen hand. “  

    (A4, 29 April 2019) 

 
4.3 Negativa användarupplevelse 

Under intervjun upptäcktes inte bara positiva användarupplevelser med In-
stagrams anpassade kategorier. En del av deltagarna fann att kategorierna var 
störande och till viss del obehagliga. Det fanns även deltagare som upplevde 
kategorierna som en sämre fungerande funktion.  

4.3.1 En störande och ej tillfredsställande funktion 

Några av deltagarna ansåg att kategorierna hade fungerat bättre om de själva 
hade fått bestämma ordningen, eftersom kategorierna ändå inte stämde i den 
ordningen de var placerade i nu. De upplyste också under intervjun att de upp-
levde kategorierna som störande eftersom de fick känslan av att aldrig få vara 
ifred. 

“ [...] det hade varit bättre med bara kategorier. Jag vill kunna själv välja vad 
jag ville se, och nu stämmer ju inte ordningen heller. Ingenstans får man vara 
ifred. ” 

    (A3, 29 April 2019)  

Det fanns även deltagare som ansåg att kategorierna inte skulle vara anpassade  
alls och tyckte att det var en onödig funktion på Instagram. De kunde bland 
annat inte relatera till vad kategorierna innehöll med hjälp av endas en kategori 
rubrik, och gav exempel på kategorierna shopping och stil som de ansåg var 
väldigt lika varandra. På frågan ”om kategorierna stämmer överens med hennes 
främsta intressen” svarade en av deltagarna på följande sätt: 

“ Tycker faktiskt inte alls att dessa kategorier stämmer in bra på mig. Shopping 
vad är det för kategori och stil vet jag inte. Känns som en ganska onödig funk-
tion. “       
    (A6, 1 Maj 2019)  

Majoriteten av deltagarna i intervjun ansåg att minst en kategori av de tre första 
var av deras främsta intressen, men att de antingen hade bytt ut en eller ändrat 
ordningen på kategorierna. Det fanns deltagare som upplevde att en kategori 
inte var av deras intressen, och kändes så fel att de heller inte skulle klickat sig 
in på den kategorin. 

!14



“ [...] en del av mina främsta intressen skulle jag säga, jag är mer intresserad 
av fordon än shopping. Shopping hade jag inte klickat in på så känns konstigt 
att den ligger bland mina tre första. ”    
    (A1, 29 April 2019) 

“ Jag gillar ju sporter överlag och är jaktintresserad men tycker inte att djur 
passar in där riktigt. Det är en kategori som jag inte skulle klicka in mig på. “  
      
    (A2, 30 April 2019)  

4.3.2 Obehaglig  
 
Under intervjun med deltagarna upplevde några ett litet obehag med In-
stagrams anpassade kategorier. De upplevde att det var obehagligt att det stän-
digt samlas in information om dem. Hur bra kategorierna stämde gjorde att det 
upplevdes ännu obehagligare. Deltagarna beskrev att det var obehagligt när 
Instagram samlade in och lagrade information om deras konton, för att sedan 
skapa ett anpassat flödet för dem.  

“ [...] det är obehagligt att Instagram vet så mycket om mig.. och att innehållet 
stämmer så bra gör det nästan värre. ”    
    (A10, 2 Maj 2019) 

“ [...] det är ju obehagligt att det lagras information om mig,..”       

    (A5, 1 Maj 2019) 

 
Vid frågan om vad deltagarna ”tycker om att flödet är relevansanpassat för dig” 
ansåg en av deltagarna i intervjun att det var bra när det väl fungerade. Det in-
tressanta med frågan var att när den väl ställdes upplevdes det som att delta-
garna tänkte till, och kom då med ett svar som både visade på positiva och ne-
gativa upplevelser. En av deltagarna i intervjun svara på följande sätt: 

“ Jag tycker det är bra när det fungerar.. Sen kan man ju alltid dra det ett steg 
till och tänka på hur mycket information egentligen Instagram vet om mig, det 
är ju obehagligt ändå. ”     
    (A6, 1 Maj 2019)  

4.4 Sammanfattning av intervju 

Innan intervjun var det ingen av deltagarna som hade några tidigare erfarenhe-
ter av Instagrams anpassade kategorier. De fick då interagera med funktionen 
för första gången under intervjun.  

Nästan alla deltagare använde Instagram för att hålla sig uppdaterade kring vad 
vänner och familj gör, samt för att kolla på olika sorters intressen och under-
hållning för att fördriva tiden när de hade tråkigt. En av deltagarna använde 
Instagram för att publicera eget innehåll i hopp om att inspirera andra. Stor del 
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av deltagarna nämnde att de använde Instagram för att följa vad vänner, familj 
och vad andra människor gör. Kategorin som alltid återfanns hos deltagare som 
hade lämnat det svaret var kategorin stil. En kategori som mer eller mindre vi-
sar bilder på människor.  

Det var endast en liten del av deltagarna som upplevde att kategorierna var helt 
korrekta, vilket resulterade i både skratt och en känsla av obehag hos vissa del-
tagare när de såg sina kategorier under intervjun. Deltagare som förklarade att 
nästan alla kategorierna var placerade i fel ordning, ansåg också att kategorier-
na skulle fungera bättre om de hade kunnat anpassa dem själva, eller om kate-
gorierna inte hade varit anpassade alls. Flera deltagare upplevde också att In-
stagrams insamling av information vid interaktion på och utanför plattformen 
var obehagligt, och det upplevdes störande att aldrig få vara ifred. 
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5. Analys och diskussion  

Studiens tio deltagare har gett en djupare förståelse om hur just den här grup-
pen av kvinnliga användare ser på deras relevansanpassade kategorier, och var-
för de använder Instagram. Materialet som har samlats in via den semistruktu-
rerade intervjun visar på flera uppfattningar som kan relatera till tidigare forsk-
ning och svara på studiens syfte och frågeställning. Varje citat som presenterats 
i resultatet är utdragna från svar på frågorna under intervjun. Övrig information 
som rör personuppgifter och uppgifter om deltagarnas övriga kategorier på In-
stagram har inte presenterats, då det inte är relevant för att få svar på studiens 
forskningsfråga. 

I studien har författarna fått fram intressanta svar som bidrar med kunskap om 
hur användarna upplever relevansanpassningen och varför de använder In-
stagram. En del av svaren som har kommit fram under intervjun går att koppla 
ihop med vad tidigare forskning säger. Men eftersom studien grundar sig på en 
liten urvalsgrupp, kan författarna endast anta att resultatet tyder på en viss an-
vändarupplevelse och ett visst användningssyfte hos unga kvinnor inom samma 
åldersgrupp. 

Då syftet med studiens insamlade data är att besvara forskningsfrågan har sva-
ren från den semistrukturerade intervjun bidragit med viktig information som 
gör det möjligt att genomföra en djupare analys. I analysen används det insam-
lade materialet och tidigare forskning för att genomföra diskussioner som åter-
kopplar till studiens syfte och frågeställning.  

5.1 Varför använder unga kvinnor Instagram 

Tidigare forskning pekar på att kvinnors främsta anledning till att använda In-
stagram är för att titta på inlägg som de har någon typ av anknytning till (Yi-
Ting & Sheng-Fang, 2018; Song et al. 2018). Deltagarna i intervjun visade ett 
liknande intresse och förklarade att den främsta anledningen för att använda 
Instagram var för att bli motiverade, underhållna, uppdaterade kring vad vänner 
och familj gör. Vilket tidigare forskning menar är det innehåll som användare 
blir mest påverkade av och visar mest intresse för (Fardouly et al., 2018; Song 
et al., 2018).  

Majoriteten av deltagarna svarade att de använde plattformen för att titta på 
innehåll inom olika intressen och för att fördriva tiden, vilket Song et al. (2018) 
även redogör för i sin forskning. Några av deltagare förklarade att de använde 
Instagram för att titta på lyckliga och snygga människor, vilket tidigare forsk-
ning menar kan leda till negativa användarupplevelser, eftersom ett utseende-
fokuserat jämförandebeteende kan skada självbilden menar Fardouly et al. 
(2018).  
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5.2 Positiva användarupplevelser till dom  
anpassade kategorierna 

Deltagarna fick en positiv användarupplevelse av kategorierna när något av 
deras intressen var placerade i början av kategorierna. Tidigare forskning säger 
att användarupplevelse handlar om en personlig upplevelse av ett specifikt 
ämne eller område, vilket förklarar varför användare som söker och hittar ett 
specifikt ämne får en positiv användarupplevelse (Fergie et al, 2016). Men ti-
digare forskning förklarar även att användarupplevelse handlar om både an-
vändbarhet och önskade egenskaper (Stewart, 2015). Vilket kan jämföras med 
att få rätt anpassade kategorier i rätt ordning. 

Intresseområdet skiljer sig från deltagare till deltagare vilket ger varje In-
stagram-konto individuellt anpassade kategorier. Under intervjun upptäcktes 
det att någon tidigare erfarenheter av relevansanpassade kategorier var nästin-
till obefintligt, men att deltagarna trots det ansåg att kategorierna var någonting 
positivt. När deltagarna upplevde att kategorierna stämde med deras intressen, 
ansåg de också att relevansanpassade kategorier var någonting bra. Deltagarna 
upplevde det positivt att inte längre vara tvingade att titta på innehåll som ändå 
inte var av intresse. Tidigare forskning tar upp problemet med att mycket inne-
håll ständigt publiceras på sociala medier och att överflödet av innehåll kan 
påverka användarupplevelsen på ett negativt sätt (Au & Chew, 2017). Ett pro-
blem som flera av deltagarna ansåg försvann när deras innehåll anpassades ef-
ter deras intressen, eftersom de inte längre behövde leta efter vad de ville se. 

5.3 Negativa användarupplevelser till dom  
anpassade kategorier 

Tidigare forskning säger att algoritmen är till för att hjälpa användaren att hitta 
information genom att kontrollera flödet och styra hur information ska visas 
(Gillespie, 2013). Något som inte fungerade fullt ut för deltagarna i den här 
studien, då majoriteten ansåg att deras anpassade kategorier var placerade i fel 
ordning.  

Den större delen av deltagarna berättade att de inte hade använt kategorierna på 
Instagram, och blev förvånade över att de missat en funktion som funnits där 
en längre tid. Stewart (2015) menar att navigationen behöver stämma överens 
med hur användaren tänker för att funktionen ska få en positiv användarupple-
velse. Till exempel bör vissa delar av gränssnittet placeras på en plats där an-
vändaren förväntas titta (Stewart, 2015), vilket har visat sig att Instagrams ka-
tegorier inte gör då deltagarna inte visste om funktionens existens före inter-
vjun. 

Deltagarna upplevde många gånger att Instagrams insamling av information 
om dem var obehagligt och läskigt, samtidigt som några upplevde det mer ac-
ceptabelt. Vilket kan jämföras med den tidigare forskning som nämner en med-
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förd oro gällande den makt som ligger bakom algoritmens kraftiga närvaro 
(Bucher, 2012; Cotter, 2018). Ett mindre antal av deltagarna i undersökningen 
beskrev känslan av att aldrig få vara ifred på grund av algoritmernas iakttagel-
se. Tidigare forskning bekräftar resultatet och beskriver algoritmer som en tred-
je part i en konversation, som iakttar vad användare interagerar med (Berg, 
2014). Några få deltagare upplevde att kategorierna var anpassade helt korrekt, 
varav en del av dem slets mellan att tycka om kategorierna som en hjälpsam 
funktion, men som samtidigt upplevde ett obehag med att information samla-
des in om dem.  

5.4 Användningssyfte i relation till  
relevansanpassade kategorier 

Deltagarna som uppgav att deras användningssyfte inkluderade människor på 
något sätt, som att hålla sig uppdaterade om vad vänner och familj gör, bli mo-
tiverad inom träning och sport, hade kategorin “stil” placerad som den första av 
13 kategorier. Flertalet av deltagarna upplevde att stil inte var något som var av 
intresse först, men förstod när de klickade på kategorin att innehållet hade bli-
vit anpassat efter dem. Det beror på att samma kategori kan skilja sig åt i inne-
håll mellan användare, men att den gemensamma nämnaren är att allas kategori 
innehöll människor i olika sammanhang.  

Resterande användningssyften som att bli underhållen och fördriva tiden visade 
sig i form av kategorier som skönhet, inredning, natur, dans och konst.  
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6. Slutsats 

Syftet med studien är att bidra med mer kunskap om varför unga kvinnor an-
vänder Instagram, och hur de upplever relevansanpassningen i förhållande till 
Instagrams anpassade kategorier. Studien ger även exempel på vidare forskning 
för att kunna ge en bredare förståelse inom ämnet.  

Varför använder kvinnliga användare Instagram och hur upplever de re-
levansanpassningen i förhållande till Instagrams kategorier? 

Urvalsgruppen av kvinnor mellan 18 - 30 år använder sig av Instagram för att 
hålla sig uppdaterade om familj och vänner, få inspiration, bli motiverade och 
för att fördriva tiden. Få deltagare hade som syfte att publicera eget innehåll 
och inspirera andra. Resultatet från studien bekräftar därmed delar av vad Yi-
Ting och Sheng-Fang (2018) och Song et al. (2018) antyder gällande unga 
kvinnors användningssyfte av Instagram. Där de främsta anledningarna var att 
använda Instagram för att titta på inlägg som har någon anknytning, och för att 
koppla av och fördriva tiden. Resultatet visade att användarupplevelsen var 
mer positiv än negativ till relevansanpassade kategorier på Instagram. Delta-
garna upplevde att kategorierna hjälpte dem att slippa se innehåll som inte var 
av intresse, samt att de fick tillgång till en ny funktion de inte visste fanns tidi-
gare. Deltagarna upplevde att kategorierna var hjälpsamma när de inte behövde 
söka efter vad de ville se, t.ex. när de sökte underhållning, tidsfördriv eller när 
de sökte motivation inom olika sporter och intressen. 

Studien visade på att det fanns deltagare som inte visste om att de hade anpas-
sade kategorier, och som då också blev positiva till funktionen. Men det fanns 
deltagare som upplevde en känsla av obehag, både när kategorierna var helt 
korrekta eller nästan helt korrekta. Deltagare som upplevde kategorierna felak-
tiga var de som svarade att stil-kategorin inte var av deras främsta intresse. 
Deltagare som uppgav att de främst tittade på bilder av människor och familj, 
hittade även stil-kategorin placerad först av 13 olika kategorier.  

Forskarna har utifrån resultatet kommit fram till att kategorierna inte alltid är 
relevanta för användarens intresse, trots att algoritmer för relevansanpassning 
samlar in mycket information om användaren. I en sådan situation går det an-
tyda att algoritmerna har misslyckats hitta vad som är relevant för användaren, 
men trots det förblir användarupplevelsen positiv eftersom kategoriernas funk-
tion nu blivit kända för användaren.  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6.1 Vidare forskning 

Den här studien grundar sin information på tidigare forskning och egen insam-
lade data från en kvalitativ semistrukturerad intervju, med unga kvinnor mellan 
18 - 30 år som målgrupp. För att få en djupare förståelse inom ämnet är försla-
get på vidare forskning att undersöka hur användarupplevelsen ser ut hos unga 
män, för att kunna göra en jämförelse mellan unga kvinnor. Som ett alternativ 
på kvalitativ metod för undersökningen kan en enkätundersökning med öppna 
frågor passa bra. En enkätundersökning med öppna frågor redogör Patel och 
Davidsson (2011, s.76) är frågor utan fasta svarsalternativ. Genom att använda 
en kvalitativ forskningsmetod i form av en enkätundersökning kan en större 
urvalsgrupp undersökas, för att få fram mer oc information. En större urvals-
grupp skapar en bättre representativitet och möjligheten att generalisera 
(Denscombe, 2016, s.58) unga mäns användarupplevelse. För att få en djupare 
förståelse av de unga männens användarupplevelse av kategorierna, hade ur-
valsgruppen rekommenderats besitta någon grad av erfarenhet av kategorierna 
innan de besvarar enkäten.  
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Bilaga A: Mall för samtyckesblankett 

	 HÖGSKOLAN I BORÅS
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  

 Johan Eklund, Fil. dr. och  
Veronica Johansson, Fil. Dr., Universitetslektor
2019-04-25

Samtycke till insamling och behandling  
  av uppgifter om dig 

   

Som en del av kursen Examensarbete vid Högskolan i Borås utför vi en studie 
med syftet att öka förståelsen kring varför unga kvinnor i Sverige använder In-
stagram, och hur de upplever att Instagram anpassar kategorierna baserat på 
deras intressen. 

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, 
närmare bestämt ålder, svar på intervjun och ge oss tillåtelse att spela in inter-
vjun 

Uppgifterna kommer att användas för att säkerställa att du som deltagare av 
studien faller inom det ålderspann som hör till stadens deltagarurval, samt att vi 
kan analysera dina svar i intervjun. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med 
stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på 
den aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna 
kan dock vara att betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas 
ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kom-
missionenbeslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är  
nödvändiga. 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och pre-
senteras så att inga uppgifter kan spåras till dig. 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna 
samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina upp-
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gifter kommer då inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan 
dock vara förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna. 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in    
och behandlas enligt ovan. 

 
__________________________________________ 
Underskrift  

__________________________________________   
Namnförtydligande 

__________________________________________   
Ort och datum 

 

Fylls i av ansvarig lärare eller handledare 

__________________________________________   
Studentens namn  

__________________________________________   
Kurs och kurstillfälle 

__________________________________________   
Kursansvarig (namn, avdelning) 
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Bilaga B: Intervjufrågor 

1. Hur ofta skulle du uppskatta att du använder Instagram? 

Svar:  

2 . Kan du beskriva varför du använder Instagram? 

Svar: 

3. Vilka är dina tre första kategorier under förstoringsglaset?  

1. 

2. 

3. 

4. Skulle du säga att dessa tre kategorier stämmer överens med dina främsta 
intressen? 

4.1 Om ja, på vilket sätt? 

 Svar: 

4.2 Om nej, varför inte?  

 Svar: 

5.Vilka kategorier hade du i så fall placerat där istället? 

1. 

2. 

3. 

8. Vad tycker du om att flödet kategori-anpassas för dig?  
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Svar:  

9. Övriga kommentarer om Instagrams anpassade kategorier:  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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