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Abstract 

Social platforms have become a part of our daily life. This project examines how the 

recommendation algorithms of Instagram works, as well as the connection it has with 

surveillance capitalism. Shoshana Zuboff kicks off the debate with her theory about 

surveillance capitalism, and how it acts in society. In order to put more perspectives in this 

topic, we chose to conduct an elite interview with Anders Albrechtslund, where we have been 

inspired by his book ‘Overvågning’. To supplement their approaches to surveillance, we 

conducted a questionnaire survey, with the purpose of getting general and quantitative 

answers. This should be elaborated later to useful answers we would be able to work with in 

depth, where our focus group plays a role. In our project, we have seen a general tendency, 

that many users of Instagram do not understand what happens to their collected data, but they 

still accept cookies without knowing the consequences. To investigate this topic about 

recommendation algorithms in more details, we made use of the TRIN-MODEL and an actor 

network analysis to gain an understanding of the internal mechanisms and processes on 

Instagram. With our case, we show a visual presentation of how recommendation algorithms 

work in practice. Finally, we examine the intended and unintended effects on the users, as 

well as the involvement of Tarleton Gillespie to illuminate the relevance of algorithm. In 

relation to this, we can conclude based on the entire empirical of the project, that young 

people in the age group 16-24 are aware that their data is being collected, however, they are 

not aware of the consequences that it can entail. To round off the project, we have produced a 

podcast, with the aim of highlighting the main points of the project, as well as discussing the 

issue of surveillance on Instagram. 
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Resume 

De sociale platforme er gået hen og blevet en del af vores hverdag. Med dette projekt 

undersøges der, hvordan Instagrams anbefalingsalgoritmer fungerer, samt hvilken 

sammenhæng det har med overvågningskapitalisme. Shoshana Zuboff sætter gang i debatten 

med hendes teori om overvågningskapitalisme, og hvordan den agerer i vores samfund. For at 

sætte flere perspektiver ind over, har vi samtidig valgt at foretage et eliteinterview med 

Anders Albrechtslund, hvor vi har fået inspiration fra hans bog ‘Overvågning’. For at 

supplere deres tilgange til overvågning, foretog vi en spørgeskemaundersøgelse, for at få 

generelle og kvantitative svar. Dette skulle uddybes senere hen til svar vi kunne arbejde med i 

dybden, hvor vores fokusgruppe træder ind. I vores projekt har vi set en generel tendens til, at 

mange brugere af Instagram ikke er indforstået med, hvad der sker med brugen af deres data, 

men dog accepterer de cookies, uden at kende til konsekvenserne. For at undersøge dette 

emne med anbefalingsalgoritmer nærmere, gjorde vi brug af TRIN-modellen og en aktør-

netværksanalyse, for at få en forståelse for de indre mekanismer og processer på Instagram. 

Med vores case viser vi en visuel præsentation af, hvordan anbefalingsalgoritmer virker i 

praksis. Afslutningsvis undersøger vi de tilsigtede og utilsigtede effekter for brugerne, samt 

inddrager Tarleton Gillespie for at belyse algoritmernes relevans. I denne forbindelse kan vi 

på baggrund af hele projektets empiri konkludere, at unge i aldersgruppen 16-24 år er 

bekendt med, at deres data bliver indsamlet, dog er de ikke velvidende med konsekvenserne, 

som det kan medføre. For en afrunding af projektet, har vi afviklet en podcast med formål, 

om at belyse hovedpointerne i projektet, samt diskutere problematikken med overvågning på 

Instagram. 
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Begrebsafklaring 

I det følgende afsnit vil vores begrebsafklaring forekomme. Hertil giver vi en beskrivelse på 

diverse relevante begreber, der er inddraget i projektet.  

Like:  

Når en bruger på Instagram synes godt om et opslag, kan de dobbeltklikke på opslaget, eller 

trykke på hjertet, som herved giver det et like.  

Page/profil:  

Dette begreb dækker over en profils side, hvor en bruger kan organisere sine opslag og have 

et profilbillede. Derudover kan ens page indeholde en lille profil tekst med informationer om 

en selv. 

Story:  

Nogle videoer/billeder man sætter op, som kan ses i 24 timer af andre Instagram-brugere. 

Comment/kommentar:   

En kommentar man kan skrive på andre Instagram brugeres billeder eller videoer.  

Hashtag:  

Når man sætter tegnet ‘#’ foran nogle ord på sociale medier. Hashtags kan være et enkelt ord 

eller sætning uden mellemrum, som er en metode til at indeksere indhold på Instagram. 

Direct message:  

Direkte beskeder, som er en måde at skrive med andre Instagram brugere. 

Post/opslag:  

Billeder eller videoer, man putter på sin tidslinje, og som kan ses af andre Instagram brugere. 

Følgere:  

På Instagram kan man følge hinandens profiler. Dette er funktionen som kvantitativt fortæller 

en bruger, hvor mange andre profiler som følger med på deres profil.  

Frekvens:  

Anbefalingsalgoritmens frekvens er med til at lære brugernes brugsmønstre at kende, og dertil 

introducere brugeren til nyere indhold, som man ikke har set før. 

Overvågningskapitalisme:   

Overvågningskapitalisme er et begreb lavet af Shoshana Zuboff. Det beskriver, hvordan vi i 
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dag lever i et samfund, hvor overvågning er blevet en del af verdensøkonomien. Dette 

skyldes overvågningen begået af de store tech- virksomheder på de sociale platforme.  

Adfærdsbaseret data:  

Adfærdsbaseret data på internettet er en måde at anvende din internetsøgningsaktivitet til at 

anbringe dig og andre brugere i interessegrupper, og give dig den bedst mulige data baseret 

på disse interesser.  

Annoncer/reklame:  

Annoncer er reklamer i et massemedie, som har til formål at påvirke modtagerens holdninger 

og viden – her er der ofte tale om at få modtageren til købe det omtalte produkt.  

Anbefalingsalgoritme: 

Instagram benytter sig af anbefalingsalgoritmer, som er bygget på avanceret Machine 

Learning, der konstant tilpasser sig nye brugsmønstre. Med andre ord; den bliver bedre og 

bedre til at opdage inautentisk adfærd og tilpasse sig efter dette. 

Cookies:  

Cookies er er små tekstfiler, der indsamler data fra brugeren, som dertil kan bruges til at 

forbedre brugerens oplevelse af f.eks. en hjemmeside.  

Tredjepartspartscookies: 

Nogle hjemmesider tillader, at tredjeparter får adgang til at placere cookies på din computer, 

tablet eller smartphone til diverse formål. Det vil sige at andre end hjemmesideejeren får lov 

til at sætte cookies. Tredjepartscookies sættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på 

den hjemmeside, du besøger. 

Feed: 

På Instagram har du mulighed for at poste indhold på dit feed. Indholdet der postes i feedet, 

vil blive vist i dine følgeres feed og samtidig blive lagret på din profil, hvortil andre kan like 

og eller kommentere på det. 

Søgefelt: 

Søgefelt på Instagram er stedet, hvor man kan søge på andre brugeres profiler, søge på 

forskellige hashtags og ikke mindst søge på placeringer. 

Placering: 

På Instagram kan man tilføje en lokation på sine stories eller sine opslag, hvortil andre 
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brugere kan se det, og endda trykke på det og se, hvor placeringen på indholdet er. Instagram 

foreslår nogenlunde den placering, hvor indholdet blev taget, hvor man derefter kan tilføje 

det derpå.  

Aktør: 

Aktør er en neutral enhed, som har en rolle i et netværk, og kan være et menneske eller et 

objekt ifølge ANT. 

 

Kapitel 1: Indledning 

Vi lever i en verden, hvor er teknologien er i eksponentiel vækst; her er der både tale om den 

teknologiske udvikling i samfundet og individerne i Danmark.  De unge er gennem tiden 

blevet mere og mere afhængige af deres smartphones, computere og alt hvad internettet 

indebærer. Teknologiens vækst har medført, at vi kan kommunikere med omverdenen 

hurtigere og nemmere.  De sociale platforme er med til at skabe en form for nærhed for de 

unge menneskers tilværelse, eftersom det er nødvendigt for de unge at have kontakt med 

deres familie og være venner, uanset hvor de befinder sig henne. Platformen Instagram er 

populært blandt de unge, og derfor har vi yderligere valgt, at undersøge hvordan Instagrams 

anbefalingsalgoritmer fungerer, og i hvilken sammenhæng overvågningskapitalisme spiller 

en rolle i forhold til de unge i alderen 16-24 år. Dette projekt er præget af teorier fra 

Shoshana Zuboff, aktøranalyse og Tarleton Gillespie.  

 

1.1 - Problemfelt 
I det følgende afsnit vil vi komme ind på Instagram som platform, og hvilken målgruppe vi 

har valgt at tage udgangspunkt i.  

Vi har valgt at fokusere projektet omkring Instagram, da det er en af de mest populære 

sociale platforme, og er det tredje mest anvendte medie i Danmark, som er blevet stiftet af de 

amerikanske softwareudviklere Kevin Systrom og Mike Krieger i 2010. Platformen blev især 

populær, da det er en fotodelings app, hvor brugerne har rig mulighed for følge med i 

hinandens liv gennem billeder (Stock, 2021). 

Projekt vil have fokus på målgruppen unge i alderen 16-24 år, da de er de primære brugere af 

de sociale platforme.  
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(Tassy & Nielsen, 2020) 

Grafen viser brugen af sociale medier fordelt på aldre i Danmark. Heraf fremgår det, at 

aldersgruppen 16-24-årige er de hyppigste brugere. Dog ses det, at 25-34-årige også bruger 

sociale medier hyppigt, men for at afgrænse projektets problemstilling, har vi valgt at 

fokusere på 16-24-årige. Yderligere belæg for dette tilvalg, kan findes i en udtalelse fra 

Havard professor Shoshana Zuboff, (Shoshana Zuboff, u.d.), som har skrevet bogen ”The age 

of surveillance capitalism”. Hun skriver i sin bog; “The youngest members of our societies 

already experience many of these destructive dynamics in their attachment to social media, 

the first global experiment in the human hive” (Zuboff, 2019, s. 21). I overstående citat kan 

det ses, at Zuboff sætter fokus på de unge mennesker, hvilket også har været med til at vælge 

vores målgruppe.  

For at holde projektet nuanceret, har vi fundet Anders Albrechtslund, som er lektor ved 

Aarhus Universitet (Albrechtslund, Anders Albrechtslund, u.d.). Han har skrevet bogen 

“Overvågning”. Anders Albrechtslund er relevant for projektet, grundet hans undersøgelser i 

forhold til overvågning. Hans relevans for projektet bunder i hans definition af visse 

problematikker i forhold til overvågning på de sociale platforme; “Det er lidt mere 

kompliceret end at teknologier bare er nogle instrumenter vi bruger, men det er faktisk noget 

som forandrer den måde, vi tænker om verden på” (Bilag 2 for eliteinterview, s. 2). Dertil har 

vi valgt TRIN-modellen, hvor vi er gået i dybden med trin 1, 3 og 4. Dette har vi gjort, så 

vores problemstilling kunne svares på ud fra det teknologiske aspekt. For at kunne diskutere, 

hvorvidt vores målgruppe bliver overvåget, så er det relevant for os at kunne undersøge, 

hvordan teknologien fungerer og hvilke faktorer, der spiller en rolle.  
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På baggrund af overstående problemfelt kan der samlet konkluderes, at der er en del 

forskellige faktorer og aspekter der spiller en rolle, når det kommer til platformen Instagram. 

Hertil har vi valgt at tage udgangspunkt i professor Shoshana Zuboff, lektor Anders 

Albrechtslund samt TRIN-modellen.  

 

1.2 - Problemformulering 
I det kommende afsnit vil projektets problemformulering fremkomme. Her vil vores endelige 

problemformulering og arbejdsspørgsmål være med til at skabe et overblik over, hvad og 

hvordan vi har valgt at arbejde med platformen Instagram.  

Hvordan fungerer Instagrams anbefalingsalgoritmer, og i hvilken sammenhæng spiller 

overvågningskapitalisme en rolle i forhold til de unge i alderen 16-24 år? 

 

 

1.2.1 - Arbejdsspørgsmål  

• Hvad er Instagram? 

I dette afsnit vil vi redegøre kort for Instagrams historie. Vi vil også komme ind på, 

hvordan Instagram fungerer, ved at gå i dybden med platformens funktioner og 

muligheder.  

 

• Hvordan fungerer de indre mekanismer og processer på Instagram?  

I dette afsnit vil vi komme ind på de indre mekanismer og processer for Instagram. I 

den forbindelse vil vi bruge TRIN-modellen, som redskab til at redegøre og analysere 

processerne og de indre mekanismer for Instagram, Instagrams anbefalingsalgoritmer 

samt cookies. 

 

• Hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter forekommer der med Instagram?   

I dette afsnit vil vi analysere Instagrams utilsigtede og tilsigtede effekter ved hjælp af 

trin 3 i TRIN-modellen. Vi vil analysere de utilsigtede effekter på baggrund af vores 

indsamlede empiri, og dermed argumentere indikationer for dette.  
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• Hvordan oplever unge i alderen 16-24 år overvågning på Instagram? 

Vi vil analysere og diskutere, hvorvidt vores målgruppe føler sig overvåget på 

Instagram.  

 

• Hvilke synspunkter og tilgange sætter overvågningsdebatten i gang i forhold til 

de sociale platforme.  

Vi vil diskutere de forskellige synspunkter og tilgange, vi har fra vores indsamlede 

empiri.  

 

1.3 - Semesterbinding 

Vores projekt omhandler unges brug af Instagram og overvågningen som finder sted derpå. 

Vi vil bearbejde emnet efter uddannelsens metoder og teorier. Dette vil ske ved at forankre 

projektet i uddannelsens metoder. Kurserne vi vil forankre projektet i er TSA og STS, da de 

hver især byder på forskellig teori, som er relevant i forhold til vores projekt. 

Hvis vi tager udgangspunkt i TSA, er planen at gøre brug af TRIN-modellen, da den 

omfavner teknologi på en relevant vis. Vi gør brug af trin 1, 3, og 4. 

Trin 1 som er teknologiers indre mekanismer og processer ville bruges til at kunne redegøre 

og analysere Instagrams funktioner. Trin 3 som handler om utilsigtede og tilsigtede effekter 

vil vi bruge bl.a. i projektets diskussion, hvor vi kan snakke om de utilsigtede effekter ved 

overvågning af vores unge målgruppe på platformen Instagram. Trin 4 omhandler de 

teknologiske systemer. Med dette trin vil vi analysere de forskellige systemer og delelementer 

med anbefalingsalgoritmer specifikt på Instagram. Ud over TRIN-modellen i TSA-kurset vil 

vi bruge teori fra Tarleton Gillespie, hvis nøjagtige titel hos Microsoft er senior principal 

researcher. Hans teori vil vi bruge til at analysere, hvilken relevans anbefalingsalgoritmer 

har. Med STS-kurset vil vi gøre brug af Shoshana Zuboff og hendes teori om 

overvågningskapitalisme. Zuboffs bog ”The Age of Surveillance Capitalism” er vigtigt værk 

for netop vores diskussion, og værket vil blive brugt til at kunne nå en konklusion på vores 

projekt. Derudover vil vi bruge udsagn fra Anders Albrechtslund til at diskutere overvågning 

på sociale platforme. Dette gøres, da Albrechtslund er en relevant fagperson grundet hans 

akademiske baggrund. Vi har interviewet ham, hvor han gav os nyttig viden om unge på 

sociale platforme og overvågning online. I takt med digitaliseringen har forplantet sig i 

hverdagen hos vores målgruppe, er digital overvågning blevet hverdag og en industri for sig 
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selv; her bliver Zuboff og Albrechtslund relevante for vores projekt. Vi vil bruge kurset til 

vise forbindelsen mellem cookies, overvågning, algoritmer og samfundsmæssige 

problemstillinger ved dette. Dette vil især tage form i diskussionen. 

 

Kapitel 2: Redegørelse 
I det følgende kapitel vil vores redegørelse af vores arbejdsspørgsmål besvares. Her har vi 

med en dybdegående redegørelse redegjort for de forskellige arbejdsspørgsmål, som er med 

til at give et generelt overblik om, hvordan grundlaget for Instagram er opbygget samt 

hvordan dens anbefalingsalgoritmer og cookies arbejder.  

 

2.1- Hvad er Instagram? 

Når der er tale om platformen Instagram, forbinder vi den oftest med den sociale platform, 

som vi anvender mest til dagligt. Men hvordan er selve etableringen af Instagram egentlig?  

Instagram blev produceret på baggrund af platformen Burbn som for første gang blev lanceret 

af Kevin Systrom  (Mattern, 2016, s. 8). Under perioden, hvor platformen Burbn blev brugt, 

lagde Systrom og hans medstiftere mærke til at en af de primære funktioner, der blev brugt på 

platformen af brugerne, som var billeddelings-funktionen. Hertil var Systrom og hans 

medstifter hurtige til at opfylde brugernes ønske, om at få en app med netop denne funktion, 

og det var her Instagram for første gang blev lanceret (Mattern, 2016, s. 8). Instagram blev 

stiftet i 2010, og blev meget hurtig populær. På kun 3 måneder havde den sociale platform 

allerede 1 million brugere på globalt plan, og det var bl.a. det som gjorde platformen særlig 

interessant (Mattern, 2016, s. 10). Instagram er fortsat en af de største voksende platforme 

som hver evig eneste dag får nye brugere, som benytter sig af platformen. Man går derudover 

også ud fra, at den formentlig også kun vil blive ved med at vokse og få nye brugere. 

Instagram har gennem årene udviklet sig til at blive mere end en billeddelings-app, da man nu 

som bruger har rig mulighed for både at kommunikere med venner, like, kommentere samt 

dele og udforske profiler. Hertil har selve fundamentet af Instagram også ændret sig markant 

gennem de sidste år, da vi som bruger, også får muligheden for at kommunikere med 

mennesker på verdensplan. Platformen tilbyder os nemlig at kommunikere på tværs af lande, 

vennegrupper og ikke mindst personlige holdninger. Platformen bliver ikke kun brugt til at 

dele billeder og kommunikere med hinanden, men også at komme ud med forskellige 
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budskab, hvor man har mulighed for at belyse sin holdning, og dermed have en offentlig 

debat omkring et bestemt emne. Mange bruger derudover også Instagrams lejlighed til at 

reklamere for bestemte ting. Instagram er blevet et arbejde for mange brugere, idet at de 

reklamerer for bestemte ting for forskellige virksomheder, og derefter tjener penge på disse 

opslag omkring f.eks. et bestemt stykke smykke fra en virksomhed. Mange brugere bruger 

platformen til at socialisere sig, da man kan skabe nye venskaber.   

 

(Kilde: Egen figur)       

 

2.2 - Anbefalingsalgoritme  

En algoritme kan forstås som en opskrift, der kan på en specifik problemstilling (Hjort, 

2017). Hvis man kigger på algoritmers helt banale forklaring, kan man altså beskrive dem 

som en fremgangsmåde fra a til b, dog af meget komplekse problemstillinger, grundet 

datamængdernes enorme størrelser (Hjort, 2017). Hvis man kigger på anbefalingsalgoritmer, 

som i praksis er måden hvorpå virksomheder som Instagram kan forbedre brugerens 

oplevelse på baggrund af brugerens data. En hændelse for en anbefalingsalgoritme kunne 
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være, at når brugeren af platformen søger i søgefeltet, skal brugeren få de mest relevante 

søgeforslag. Måden dette løses på er ved, at algoritmens datainput er brugerens tidligere 

interaktioner i søgefeltet, der nu bliver bearbejdet i algoritmen. Datamængden øges herved 

hver gang en bruger foretager valg på platformen, men algoritmens opgave er at løse 

problemstilling på samme vis og med samme hurtige hastighed, selvom datamængden øges 

hele tiden (Clausen, 2012). Årsagen til at algoritmen er i stand til at løse problemstillingen 

gang på gang er, at problemstillingen for den specifikke algoritme hele tiden er ens (Clausen, 

2012). En afgørende faktor i brugen af anbefalingsalgoritmer er at kunne klargøre 

korrektheden af algoritmen. En fejlramt algoritme kendetegnes ved, at algoritmen giver et 

fejlagtigt resultat, eller giver et evigt antal beregningstrin (Clausen, 2012). Derimod hvis man 

kigger på effektiviteten af en given algoritme, kan den klarlægges ved to faktorer, som er 

beregningshastighed kontra datamængde (Clausen, 2012).  

 

2.3 - Hvad er cookies? 

Cookies kan forstås som at være små tekstfiler, som kan blive gemt på brugerens computer 

eller telefon (Instagram, 2021). Disse cookies bruges derefter til at huske diverse 

informationer samt oplysninger om den enkelte bruger, for at optimere deres interaktion på 

platformen (Instagram, 2021). Formålet med cookies er at give virksomhederne muligheden 

for at forbedre brugerens generelle oplevelse, samt at have muligheden for at spore brugerens 

adfærd på deres hjemmeside (Instagram, 2021). Dette kan derved bl.a. være ting som at huske 

brugerens præferencer, hvilke varer brugeren har i sin indkøbskurv eller brugeres 

loginoplysninger. Når brugeren derefter vender tilbage til hjemmesiden, vil web-serveren 

have muligheden for at aflæse de oplysninger, som er blevet gemt ved hjælp cookies på 

hjemmesiden (Instagram, 2021). Her gør cookies det nemmere for brugeren at navigere rundt 

mellem forskellige sider, og stadigvæk huske de præferencer brugeren har. På trods af 

cookiens funktion, findes der dog forskellige typer af cookies (Instagram, 2021).  

De to mest genkendte samt brugte cookies er hovedsageligt: sessions og- persistent cookies.  

• Session-cookies er cookies som arbejder, på at være midlertidige i og med at 

brugerens oplysninger vil blive slettet, idet at brugeren lukker browseren med 

hjemmesiden ned. Denne form for cookie følger typisk kun brugerens adfærd på 

hjemmesiden under selve brugen af hjemmesiden (Instagram, 2021).  
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• Persistent-cookies er det modsatte af session-cookies. Forskellen mellem disse to 

typer cookies er, at persistent-cookies er vedvarende cookies, som bliver gemt på 

brugerens enheder. Vender brugeren tilbage til en hjemmeside, vil den information 

som cookien har gemt sendes til hjemmesiden. Disse gemte informationer er med til 

at identificere brugeren, og genkende hvad brugeren mest integrerer med på 

hjemmesiden (Instagram, 2021).  

Udover de forskellige typer cookies, findes der også diverse funktioner en cookie kan have, 

som er:  

• Førstepartscookies er en funktion, der er med til at fastholde de grundlæggende 

informationer og oplysninger, der findes om brugeren til f.eks. at huske brugerens 

loginoplysninger (Instagram, 2021).  

• Tredjepartscookies er en funktion, som oftest bliver anvendt til marketingsformål. Her 

bruger virksomhederne bl.a. denne data til at skabe målrettede annoncer til deres 

brugere (Instagram, 2021).  

 

2.3.1 - Hvordan bruger Instagram algoritmer og cookies? 

Algoritmer og cookies er altafgørende for Instagrams funktionsdygtighed. Disse teknologier 

er med til at skabe en brugeroplevelse, som er tilpasset den enkelte bruger. 

 Instagram bruger algoritmer på flere forskellige måder, men en ting som står klart ved 

Instagrams brug af algoritmer, er deres anbefalingsalgoritmer. Instagrams anbefalinger er 

altafgørende for brugeroplevelsen, da de er med til at bestemme hvilke ting den enkelte 

bruger får at se. Algoritmen arbejder ud fra nogle parametre (Klit, 2020), som med 

beregninger med de indsamlede data kalkulerer, hvilke ting den enkelte bruger skal have vist 

(Klit, 2020). 

Interesse:       

Her kigger algoritmen på inputs i forhold til det man liker, altså̊ ens interesser (Klit, 2020). 

Forhold:       

Her prioriterer algoritmen dem man sender beskeder til, liker mest og interagerer mest med 

(Klit, 2020). 

Aktivitet:       

Her følger algoritmen, hvor ofte du benytter Instagram.   
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Når Instagram-algoritmen bearbejder disse forhold, kan den rangere vigtigheden af opslag, 

profiler, stories og annoncer som ens profil skal eksponeres for. Dermed kan algoritmen 

skabe en skræddersyet oplevelse til brugeren gennem bearbejdelse af de indsamlede data 

(Klit, 2020). 

 

2.4 - Hvad er GDPR? 

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er en lovgivning som er indført af 

EU, som naturligvis skal overholdes. GDPR har som formål at styrke og ensrette 

databeskyttelsen for individer i EU, hvortil det primære mål er at sikre borgerne kontrol over 

deres persondata og forenkle lovgivningen vedrørende international handel (GDPR, u.d.).  

 

2.4.1 - Persondataforordningen og cookies 

Når man accepterer cookies på diverse hjemmesider, så kan cookies ikke direkte se, hvem en 

person er, hvor personen bor, hvad personen hedder eller om computeren bliver benyttet af en 

eller flere personer. En cookies formål er, at kunne genkende en enhed og indsamle 

information om hvilke sider og funktioner, vedkommende besøger med en browser. Ved 

hjælp af disse spor er det muligt at danne profiler af forbrugerne, og gennem dette kan man 

identificere disse forbrugere. Personerne bliver identificerbare af cookies, og dermed bliver 

det til en personoplysning. Derfor er cookies vigtigt, når vi arbejder med 

persondataforordningen. Derudover er det særdeles vigtigt, at virksomhederne skal informere 

brugeren om, hvilke cookies der sættes ved brug af hjemmesiden, samt formålet med dette 

(GDPR, u.d.).   

 

2.5 - Hvordan fungerer Instagrams datapolitik? 

Som mange andre sociale platforme har Instagram også en datapolitik, som er tilgængelige 

for deres brugere på internettet. Denne politik er en politik, hvor Instagram beskriver, 

hvordan de som platform anvender deres brugeres data, og i hvilken sammenhæng de gør 

dette. På deres hjemmeside fremgår det faktum, at de indsamler forskellige typer af data fra 

deres brugere, som er baseret på brugerens adfærd på platformen, samt det indhold brugerne 

agerer med. Formålet med dette er ifølge Instagrams datapolitik, at de får muligheden for at 

foreslå nyt indhold og nye funktioner på deres platform til den enkelte bruger. En type data 
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de bl.a. indsamler fra deres brugere, er diverse oplysninger om den interaktion brugeren har 

på selve platformen, som være indhold omkring de personer, sider, profiler og hashtags 

brugeren har en forbindelse med. Ifølge Instagrams datapolitik fremgår det, at de bruger den 

indsamlede data til at hjælpe annoncører, og deres partnere generelt med at måle 

effektiviteten af deres annoncer, samt de brugere som interagerer med deres hjemmesider. 

Herved skal dette forstås som, at den indsamlede data om brugeren bliver videregivet til 

Instagrams tredjepartspartnere. Årsagen til at de deler deres brugers indsamlede data med 

deres tredjepartspartnere er, for være med til at hjælpe dem med at forbedre deres 

virksomhed, idet at deres virksomhed er med til at skabe vækst samt udvikling hos Instagram. 

En anden årsag til at anvende cookies er, ved at indsamle data omkring, hvilke typer brugere 

som ser deres annoncer, hvorefter de indsamler data, hvor de derefter analyserer 

effektiviteten af annoncerne, som er baseret på dataene. Ud fra dette kan de analysere og 

undersøge helt specifikt, hvilken type bruger der har en interaktion med en bestemt annonce. 

Denne form for data til deres tredjepartspartner kan f.eks. være at en rejse annonce er blevet 

set af en mand i alderen af 18-24 år, som synes godt om rejser. Dette er med til at hjælpe dem 

med at indkredse deres målgruppe. Herunder modtager Instagrams tredjepartspartnere dog 

også informationer omkring, hvilken annoncer der fik en af deres brugere til at købe noget 

hos en virksomhed (Facebook, 2020).  

 

Kapitel 3: TRIN-modellen 
I dette kapitel vil vi beskrive, hvad TRIN-modellen er, og hvad den omhandler. Dernæst vil 

vi gå i dybden med en beskrivelse af de udvalgte trin, vi har valgt at anvende i projektet og til 

sidst beskrive, hvordan vi har valgt at anvende dem i projektet. De udvalgte trin er valgt med 

bagtanke om, at det er de trin som kan beskrive det tekniske bag Instagram bedst. 

TRIN står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk. Det er en 

fremgangsmåde, der har til formål at analysere og beskrive teknologier med en teknisk 

videnskabelig tilgang. TRIN-modellen består af 6 forskellige trin, der henholdsvis lyder 

således:  

●       Teknologiers indre mekanismer og processer 

●       Teknologiernes artefakter  

●       Teknologiers utilsigtede effekter 
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●       Teknologiske systemer 

●       Modeller af teknologier  

●       Teknologier som innovation 

Ud fra disse trin i TRIN-modellen, har vi valgt at tage udgangspunkt i trin 1, 3 og 4, da vi 

synes disse trin har mest relevans for vores projekt. I det kommende afsnit beskriver vi trin 1, 

3 og 4 mere uddybende (Jørgensen, 2018, s. 2-3).  

 

3.1- Trin 1 - Teknologiers indre mekanismer og processer 

Teknologiers indre mekanismer og processer, er et begreb der henviser til, hvordan en given 

teknologi virker. Her omhandler det de centrale mekanismer og processer i en teknologi, som 

bidrager til at opfylde teknologiens formål. F.eks. er en vindmølles formål at transformere 

vindens bevægelsesenergi til elektricitet, hvortil de centrale mekanismer er, at vingerne drejes 

rundt af vinden, og at vingerne driver en generator som skaber elektricitet  (Jørgensen, 2018, 

s. 6).   

 

3.2 -Trin 3 – Utilsigtede og tilsigtede effekter  

Hvis vi sammenligner trin 1 og trin 3, så handler trin 1 om de indre mekanismer, som bl.a. 

bidrager til teknologiens formål, altså dens tilsigtede effekter, hvorimod trin 3 modellen 

fokuserer på de utilsigtede effekter. Man kan differentiere om en utilsigtet effekt er en normal 

eller risiko effekt af en teknologi. Trin 3 drøfter hovedsageligt den utilsigtede virkning af 

digital signatur, at forbrugernes private nøgle formår at blive stjålet fra brugerens 

datamaskine. Denne utilsigtede effekt kan virke stødende og er en risiko, og disse effekter 

kan være skyld i økonomiske hensyn eller designfejl. Derfor ses de utilsigtede effekter, som 

at være negative (Jørgensen, 2018, s. 8). Man kan skelne mellem utilsigtede effekter, som der 

bl.a. har karakter af risici, nogle som skyldes designfejl og nogle som skyldes økonomisk 

hensyn  (Jørgensen, 2018, s. 8).Teknologiers tilsigtede effekter, er effekter som er 

overvejende positive. De tilsigtede effekter er effekterne som designerne stræbte efter i 

designprocessen.       
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3.3 -Trin 4 - Teknologiske systemer 

De teknologiske systemer er sammenhængende teknologiske artefakter, som har en bestemt 

funktion, der er med til at opfylde menneskelige behov. Med trin 4 kigger man på teknologier 

i store sammenhænge. Aktører som brugere, udviklere og eventuelt organisationer er en del 

af det teknologiske system. Grunden til at man undersøger en teknologi ud fra dens 

teknologiske system, kan være at hvis der opstår nogle ulemper ved teknologien som kan 

have en sammenhæng med aktørerne. De teknologiske systemer afhænger også af historiske 

forhold, og fra hvilket fokus man vælger, at se det fra. Derfor er det vigtigt at give en 

begrundelse for, hvilke elementer man prioriterer, når man laver en teknologianalyse 

(Jørgensen, 2018, s. 9). 

 

3.4 - Hvordan vil vi bruge TRIN-modellen? 

I vores projekt vil vi undersøge, hvordan Instagrams indre mekanismer og processer fungerer 

i forhold til, hvad der bidrager med at få teknologien til at forfølge sit formål. Vi vil gerne 

undersøge, hvordan anbefalingsalgoritmer fungerer i et større teknisk sammenhæng med trin 

4. Derfor vil vi gerne dykke ned i, hvordan udviklerne har designet teknologien til at give de 

bedste anbefalinger, samt hvordan udviklerne bruger vores data. Til sidst, vil vi ved hjælp af 

trin 3 gerne undersøge Instagrams tilsigtede og utilsigtede effekter. Med dette vil vi gerne 

opnå forståelsen for teknologiens negative og positive medfølger, det kan have for brugerne 

af Instagram. 

 

Kapitel 4: Metode 

I det kommende kapitel vil vi komme ind på vores metoder, som vi har benyttet os af gennem 

projektet. Disse metoder er; spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppe - og eliteinterview. 

Herunder kommer vi nærmere ind på udvælgelse af interviewpersoner, plan for afviklingen og 

interaktionsanalysen. Vi har valgt at arbejde med disse metoder, da de hver især er med til at 

lade os fordybe os i vores problemstilling, ved at give os empiri som er med til at åbne op for 

diskussion samt en dybdegående analyse. Den nedenstående i figur 1 viser rækkefølgen af 
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udførelsen af projektets metoder. Nedenunder har vi udarbejdet en figur, som illustrerer en 

samlet tidslinje over rækkefølgen af metodernes udførelse. 

(Kilde: Egen figur) 

 

4.1- Spørgeskemaundersøgelse 

Under den kvantitative metode benytter man den strukturerede interview; her spørger man 

respondenterne om de samme spørgsmål, og her får man også de samme svarmuligheder 

tilbage. Ved hjælp af den kvantitative metode, kan man have kontrol og godt overblik over 

svarene (Aarhus Universitet, u.d.). Man undersøger bl.a. forholdet mellem køn, alder, 

holdninger osv. i en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelser kan bruges 

eksplorativt, hvis man undersøger et bestemt område, som ikke allerede er blevet undersøgt 

og udarbejdet.  Resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse er troværdige, idet den bliver 

sendt ud og svaret på af mange respondenter, men den interne validitet er lav, da nogle af 

spørgsmålene kan misforstås eller fortolkes på andre måder (Aarhus Universitet, u.d.). 

 

4.2 - Semistruktureret interview 

Det semistrukturerede interview er en metode, som kan bruges til at indsamle kvalitativt 

empirisk materiale (Kristensen & Hussain, 2019, s. 97). Denne kvalitative 

forskningsinterviews formål er at kunne indsamle personlig viden og erfaring fra informanter 

Man kan på denne måde indsamle empirisk materiale, alene på baggrund af de relevante 

informanter. Det er en viden, man ikke kan slå op eller læse sig frem til, da den kommer fra 

informanternes personlige erfaringer (Kristensen & Hussain, 2019, s. 97). Det kvalitative 

forskningsinterview giver rig mulighed for fleksibilitet i den forstand, at intervieweren har 

mulighed for at stille nye og relevante spørgsmål undervejs. Metoden er karakteriseret ved, at 

intervieweren forbereder en række spørgsmål, hvortil informanten er åben for ændringer af 

spørgsmålene, så det dermed også er nemmere at følge informantens respons på 

spørgsmålene. Derfor giver denne metode mulighed for, at tilpasse spørgsmålet afhængig af, 

Spørgeskemaundersøgelse
Semistrukturendein

terview
Fokusgruppe 

interview
Interaktionsanalyse Eliteinterview Komparativ metode
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hvordan samtalen forløber sig  (Kristensen & Hussain, 2019, s. 98). Det semistrukturerede 

interview har til formål at fortolke informantens livsverden med hensyn til de hændelser de 

beskriver (Kvale & Brinkmann, 2015) Der udarbejdes en række spørgsmål, som der bliver 

stillet uden en nødvendigvis rækkefølge. Der gives derfor plads til åbenhed omkring 

formuleringen af disse spørgsmål, så de på den måde retter sig mod informanten. Denne 

metode anvendes ofte, når der kun er mulighed for at interviewe én gang (Aarhus Universitet, 

u.d.). 

 

4.3 - Fokusgruppeinterview 

Fokusgruppeinterviewet har fokus på at interviewe flere personer på samme tid, som primært 

er styret af faciliteter og med et formål, om at få samlet anvendeligt datamateriale, som 

senere kan arbejdes videre på. Ved hjælp af denne metode, kan vi få informanternes 

holdninger, følelser og givet viden indenfor et bestemt område (Kristensen & Hussain, 2019, 

s. 132). Fokusgruppeinterviewet indsamler data både som individ- og gruppeniveau. Ved 

gruppeniveau er det oplagt at kigge på gruppedynamikken samt gruppekonteksten. Hvorimod 

ved individniveau, så er informanten uafhængig af gruppesituationen, i den forstand at 

informanten siger det samme uanset om vedkommende bliver interviewet alene eller i en 

gruppe  (Kristensen & Hussain, 2019, s. 132). 

 

4.3.1 - Udvælgelse af interviewpersoner 

Udvælgelsen af deltagere til fokusgruppeinterviewet er et essentielt spørgsmål, da man skal 

overveje hvor mange informanter man skal være med, og hvem informanterne skal være, 

mener forskeren Bodil Damgaard. Ifølge Damgaard skal der deltage 6-10 personer, da 

samtalen skal være dynamisk, samtidig med at interviewet kan styres  (Kristensen & Hussain, 

2019, s. 136). Desuden skal man afveje sammensættelsen af ens gruppedeltagere, hvor skal 

man tage stilling til, om man vil blande deltagerne, så de kommer med forskellige 

livshistorier og erfaringer, eller om man vil fokusere på en gruppe, som har de samme 

karakteristika, hvor der kan være tale om køn, etnicitet, alder eller uddannelse  (Kristensen & 

Hussain, 2019, s. 137).  
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4.3.2 - Plan for afvikling  

Ifølge Damgaard er det væsentligt at tænke på en god struktur gennem hele interviewet. Før 

interviewet skal man vurdere, om man vil følge en løs - eller stram struktur. Der anbefales, at 

man bør forberede en speciel interviewguide gennem interviewet (Kristensen & Hussain, 2019, 

s. 138). 

 

4.3.3- Interaktionsanalyse 

Ifølge sociologen Bente Halkier, kan sociologen Erving Goffmans analysepointer bruges til at 

forstå en fokusgruppe. Goffman har interesse i, hvordan social interaktion gennemføres, det 

vil sige kommunikationen mellem mennesker. Ved analysering af en fokusgruppe, har 

Goffman to hovedpointer, der kan bruges (Halkier, 2016, s. 88). Den første hovedpointe er, at 

mennesker der er i interaktion med hinanden, prøver at bevare deres egne fortællinger ved at 

fremstille sig selv i forskellige kontekster. Ved “frontstage”, fremstiller man sig selv 

strategisk over for andre mennesker, hvortil ved “backstage”, er der man viser sit sande jeg, 

som man viser til meget få mennesker. Nu til dags gør socialkonstruktivismen, at mange 

fremstiller sig selv i mange kontekster. I selskab med andre betyder det, at “back-stage” dog 

sker i mindre grad. Den sociale interaktion afhænger derudover af nogle regler, hvor 

mennesker gerne vil fremstå normale overfor hinanden. Dette forekommer også i form af 

kropssprog og mimik. Den anden hovedpointe handler om, at en samtale kan blive forstået 

som sociale ritualer. Den bygger videre på den sociale interaktion, hvortil de sagte og usagte 

antagelser i samtalen mellem mennesker, skaber relation i den gældende kontekst.  Goffman 

tydeliggør, at det ikke kun er samtalen i kommunikationen, der er det vigtige at lægge mærke 

til, men også det bagvedliggende  (Halkier, 2016, s. 88). 

  

4.4 - Eliteinterview 

Eliteinterview er et interview, hvor enten en ekspert eller en leder medvirker i interviewet; 

her kan elitepersonerne være alt fra forskere til projektledere eller borgmestre. I et 

eliteinterview er det muligt at afdække kvalificeret viden i et bestemt område, heraf få et 

indblik i problematikker og tematikker, som almindelige borgere ikke har tilgængelig. 

(Moos-Bjerre, u.d.). Under denne metode er det vigtigt, at elitepersonen har et godt kendskab 

til et særligt område. Elitepersoner bliver oftest spurgt ind til deres meninger, holdninger og 

tanker, mens interviewet bliver foretaget  (Kristensen & Hussain, 2019, s. 167). 
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4.5 - Komparativ metode 

Den komparative metode er en samfundsfaglig metode, som bruges til at specificere forskelle 

og ligheder mellem to forskellige ting. Man sammenligner ved denne metode to ting, for at 

finde en sammenhæng, eller for at klargøre forskellighed. Det der adskiller den komparative 

metode fra de kvalitative og de kvantitative er primært, at man her kan benytte alle datatyper, 

og ikke er låst fast på enten tal eller tekst som datakilde. Målet med metoden er at finde 

sammenhæng på baggrund af empiri og teori. Den komparative metode kan deles op i den 

beskrivende komparative metode og den forklarende komparative metode. Den beskrivende 

dækker over sammenligning af kendetegn, finde forskelle og ligheder samt sammenligne 

synspunkter. Den forklarende komparative metode bruges til at forklare særlige kendetegn 

ved de to ting som skal sammenlignes. Det essentielle ved begge er, at de bliver udført 

systematisk  (Brøndum, 2021). 

 

4.6 - Metoderefleksion 

De primære årsager til, at vi har valgt at arbejde med de overnævnte metoder, er på baggrund 

af, at der i forvejen ikke findes særlig meget empiri eller litteratur omkring Instagram og dens 

cookies samt anbefalingsalgoritmerne. Vi har derfor ud fra denne viden på forhånd 

undersøgt, og fundet diverse metoder, der giver os adgang til at finde egen empiri omkring 

vores problemstilling. Ved brug af disse metoder, kan vi få dannet os et overblik samt få en 

bredere forståelse af, hvordan Instagrams anbefalingsalgoritme og cookies arbejder.  

Ved vores interview med vores fokusgruppe, blev vi nødt til at foretage selve interviewet 

online via Teams, hvor vi derimod helst gerne ville interviewe vores informanter under 

fysiske rammer. Grundet Covid-19 valgte vi den digitale løsning, da alle ville have mulighed 

for at kunne deltage. Selve interviewforløbet ville højst sandsynligt havde forløbet sig på en 

anden måde, hvis interviewet blev foretaget under fysiske rammer. Selve udfaldet af 

interviewet havde derved også set anderledes ud, da der er mange forskellige faktorer, som 

spiller en rolle, når man foretager disse former for, interviewes online og ikke under fysiske 

rammer.  

Tager man udgangspunkt i vores eliteinterview, kan man reflektere over de samme 

argumenter omkring at vores informant i dette interview havde forholdet sig anderledes, hvis 
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interviewet havde forholdt sig i virkeligheden end online. I og med at dette er et 

eliteinterview med en ekspert, der har en relation til vores emne samt problemstilling er 

sandsynligheden for at udfaldet havde været en del anderledes meget lille, idet at han er en 

ekspert, der er vant til at udtale sig om vores emne, fordi at han har en bestemt viden omkring 

det. 

Metoderne vi har anvendt i forbindelse med dette projekt, har udelukkende gavnet vores 

projekt, da vi har haft mulighed for at undersøge diverse aspekter omkring vores 

problemstilling. Vi har opnået en del empiri ud fra de forskellige interviews, som vi derefter 

har brugt i vores analyse, for at gå i dybden med vores problemstilling. 

 

Kapitel 5: Teori 

I følgende kapitel vil vi beskrive den teori, vi har valgt at gøre brug af i projektet i forhold til 

vores problemstilling. Her har vi valgt at inddrage Tarleton Gillespie, Shoshana Zuboff og 

aktør-netværksteorien.  

 

5.1 - Tarleton Gillespie 

Tarleton Gillespie er hovedforsker for Microsoft Research, hvor han er med til at studere 

informationsteknologiens virkning på det sociale liv (Microsoft, u.d.). 

Tarleton Gillespie har bl.a. skrevet essayet “The Relevance of Algorithms”. Her nævner han 6 

relevante punkter indenfor algoritmer, der er relevante for projektet. Disse er; 

 

5.1.1 - Patterns of inclusion 

Algoritmer i sig selv er meningsløst, dog bliver det brugbart kombineret med databaser, hvor 

de kan fungere.  For brugere er algoritmer og databaser konceptuelt sammenføjede. Brugere 

behandler dem derfor typisk som et enkelt arbejdsapparat. Markedet ser algoritmer som om, 

at skaberne af databasen og udbydere af algoritmen ofte er den samme person. Tilsammen er 

datastrukturer og algoritmer to halvdele af verdens ontologi ifølge en computer. Dog mener 

Gillespie, at vi skal behandle både datastrukturen og algoritmer forskelligt, og som to 

separate.  Inden resultaterne kan leveres algoritmisk, skal oplysningerne være indsamlet, 
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blive klargjort til algoritmen, og så nogle gange ekskludere det eller degraderet (Gillespie, 

2014, s. 3). 

 

5.1.2 - Cycles of Anticipation 

Søgealgoritmer dataminere, hvad der skal vises frem ud fra det input brugeren har givet. Dog 

kræver det viden om brugerne, og brugere i samme brugergruppe, for at det bliver mere 

statistisk og demografisk. Algoritmer giver output, alt afhængig af det input brugeren har 

indtastet til algoritmen. Derfor ændres algoritmerne konstant, for hvert klik og hver søgen 

(Gillespie, 2014, s. 7). Derfor medfører det, at algoritmerne kun kender til den del af 

brugeren, som brugeren oplyser, og dette skaber en algoritmisk identitet. Denne identitet er 

kun noget algoritmen kender, og er derfor med til at determinere, hvilken brugergruppe hver 

enkelt bruger ryger ind under, og dermed også hvad det er brugeren potentielt interesserer sig 

for (Gillespie, 2014, s. 7). 

 

5.1.3 - The Evaluation of Relevance 

Når brugere klikker på ”søg” eller f.eks. indlæser deres Facebook/Instagram nyhedsfeed, 

identificerer algoritmerne brugeren med det samme og automatisk, hvilke af de billioner af 

informationer der bedst opfylder kriterierne og bedst vil tilfredsstille en bestemt bruger og 

deres formodede formål. Med andre ord hvilken information der er mest ’relevant’ for 

brugeren. Relevant er en flydende betegnelse, og er åben for fortolkning som nogle af de 

evaluerende udtryk, som medieforskere allerede har forklaret som ”nyhedsværdige” eller 

”populær”. Da der ikke er nogen uafhængig måling i forhold til hvad der faktisk er de mest 

relevante søgeresultater for en given forespørgsel, skal skaberne af algoritmen beslutte hvilke 

resultater der ser mest ”rigtig” ud, og tilpasse deres algoritme for at opnå det resultat som de 

gerne vil have, som den enkelte bruger bliver præsenteret for på internettet og digitale medier 

(Gillespie, 2014, s. 9). 

 

5.1.4 - The Promise of Algorithmic Objectivity 

Algoritmer kan fremstå at være automatiske og fri for subjektivitet, ved at give brugerne tiltro 

til at de er sikre. Dog er provisionen en vigtig kilde for udbyderne sideløbende med 

legitimiteten af det algoritmiske system. Vigtige udtalelser om algoritmerne til brugerne 
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bliver lavet med ”logonomic control” ifølge Pfaffenberger, hvor information bliver 

overrækket med god skik. Udtalelserne er af neutral karakter, og udgør en lige så vigtig 

faktor som det økonomiske samt selve designet af den. Udbyderne skal sørge for at få sat 

nogle værdier under udtalelserne, når det kommer til at legitimisere algoritmerne. 

Karakteriseringen af værktøjet skal være omhyggelig til forskellige målgrupper. Algoritmer 

bliver brugt af annoncører til målrettede reklamer, der ikke i sig selv måler ’tophistorier’, 

’bedste’ eller ’trends’, men de laver målinger rettet til disse. Udbyderne skal gøre det klart, at 

deres algoritme er upartiske (Gillespie, 2014, s. 13-16). 

 

5.1.5 - Entanglement with practice 

Selvom algoritmer kunne studeres som abstrakte beregningsværktøjer, er algoritmer bygget 

til at være inkorporeret i praksis i forhold til den levende verden. Dette gælder især, når 

algoritmen er værktøjet for en virksomhed, i forhold til hvem den leverer oplysninger til, eller 

hvilke annoncer og reklamer, den forbinder sig med. 

Derfor kan vi ikke kun tage udgangspunkt i algoritmers effekt på mennesker, men derudover 

også tage udgangspunkt i den multidimensionelle sammenfiltring mellem algoritmer i praksis 

og de sociale taktikker blandt brugerne (Gillespie, 2014, s. 17) 

 

5.1.6 - The Production of Calculated Publics 

Algoritmer er nøgle-komponenter, der bygger offentlige grupper som danner 

formidlingsomgivelser ved brugen af digitale teknologier. Brugerne kan forsamles via de 

sociale platforme, som både kan danne, interagere og nogle gange splitte bestemte grupper. 

Der opstår bekymringer om, hvordan informationsalgoritmer fungerer, og den måde som vi 

vælger at navigere på, kan underminere vores bestræbelser på at blive involverede borgere. 

Personaliserede nyheder og søgemaskinesøgninger gav de første bekymringer. Sunstein og 

Pariser har påpeget, at når algoritmiske informationstjenester kan tilpasses, så kan 

mangfoldigheden af den offentlige viden og politiske dialog undermineres. Men algoritmer 

strukturerer ikke kun vores interaktion med andre som medlemmer af netværk offentligheder; 

algoritmer trafikerer også i beregnede publikum, som de selv producerer. Facebook kan skabe 

grupper på baggrund af algoritmer, når brugerne går ind og liker noget. Andre algoritmer 

giver anbefalinger til personer, man kan have kendskab til. Dette kan ændre på dynamikker i 

netværkssamfundet. Hvad er gevinsten for udbyderne ved at lave disse karakteriseringer, og 
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hvordan former det det, de leder efter? Hvem bliver valgt til at blive målt for at producere 

denne repræsentation, og hvem er udeladt af beregningen? - det er nogle spørgsmål, der rejser 

sig (Gillespie, 2014, s. 22-24).  

5.2 - Aktør-netværksteori 

Aktørnetværksteorien startede omkring 1980’erne af de to franske forskere Michel Callon og 

Bruno Latour, samt den engelske sociolog John Law. Deres udgangspunkt med ANT har 

været et opgør mod de sociologiske analyser, som var traditionelle, hvor man anså mennesket 

som den eneste aktør i den sociale verden. ANT studerer derimod de relationer som er 

mellem mennesket, objekter, samfundet og videnskab (Huniche & Olesen, 2014, s. 23). 

Som følge af dette, introducerede de begrebet ‘aktører’, som er en neutral enhed, der har en 

rolle i et netværk, om det er menneske eller ikke  (Huniche & Olesen, 2014, s. 24).  

Ifølge Latour er aktører forbundet til hinanden, og de kan ikke agere alene;  

“En brug af ordet ‘aktør’ implicerer, at det aldrig ligger klart, hvem og hvad der agerer, når 

vi agerer, eftersom en aktør aldrig befinder sig alene på scenen.” (Latour, 2008, s. 69). 

ANT analyserer processen, hvor en aktør har en effekt på et netværk ved begrebet translation. 

Translation skal forstås som de processer, hvor en aktør får sin styrke ved at associere sig 

med andre aktører. Styrkelsen ved en aktør opnås ved at aktøren indtager en stilling, hvor den 

her har mulighed for at påvirke en anden aktør. Her kan man sige, at translationsprocessen er, 

at der skabes en forbindelse mellem to ting, som før hen var forskellige (Elgaard Jensen, 

2003, s. 8). Alle aktører kan have en relation mellem hinanden, og det kan man beskrive ud 

fra et netværk, som er et redskab der bruges (Latour, 2008, s. 158).   

5.3 - Shoshana Zuboff 
 

5.3.1 - Hvem er Shoshana Zuboff? 

Shoshana Zuboff er både forfatter og en pensioneret professor fra Harvard Business School. 

Zuboff var i 1981 blandt en af de første fastansatte kvindelige undervisere på skolen 

(Shoshana Zuboff, u.d.). Under hendes tid som underviser på Harvard Business School, har 

hun bl.a. arbejdet under Harvard Berkman Center for Internet and Society i årene 2014-2015. 

Dette har haft en stor betydning for hendes karriere som forfatter af bogen “The age of 

surveillance capitalism; The fight for a human future at the new frontier of power” (Shoshana 

Zuboff, u.d.). Som det fremgår på Zuboffs egen hjemmeside, så har hun gennem tolv år været 
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opsat af studiet omkring “the study of the rise of the digital, its individual, organizational, and 

social consequences, and its relationship to the history and future of capitalism”  (Shoshana 

Zuboff, u.d.). I det nedstående afsnit, vil vi belyse Zuboffs teori omkring 

overvågningskapitalismen og dens forudsætninger. 

 

5.3.2 - Hvad er overvågningskapitalisme, og hvor stammer begrebet fra? 

Begrebet overvågningskapitalisme stammer oprindeligt fra ordet kapitalisme. Begrebet 

kapitalisme betegnes typisk som et samfundsøkonomisk system, som er baseret på privat 

ejendomsret og markedsøkonomi (Samson, 2017). På trods af de fælles ligheder der er 

mellem begreberne overvågningskapitalisme og kapitalisme mener Zuboff, at 

overvågningskapitalismen ikke helt er det samme som kapitalisme. Forskellen mellem de to 

begreber er, at overvågningskapitalisme handler primært om det enkelte individs privatliv, 

hvor man faktisk går ind og udnytter individers adfærdsmønster på internettet for senere hen 

at indsamle adfærdsbaseret data, som kan være til gavn for nogle virksomheder (Zuboff, 

2019, s. 24). 

Zuboff definerer begrebet overvågningskapitalisme således;  

 “A new economic order that claims human experience as free raw material for hidden  

commercial practices of extraction, prediction, and sales” (Zuboff, 2019, s. 24). 

Som nævnt i det ovenstående afsnit, er overvågningskapitalisme ifølge Zuboff et økonomisk 

system, som hovedsageligt fokuserer på handelsvarer på personoplysninger med det primære 

mål med fortjeneste. Derudover mener Zuboff, at forbrugerne på internettet samt de sociale 

platforme, ikke har et overblik eller er opmærksomme på, hvad deres indsamlede data bliver 

brugt til (Zuboff, 2019, s. 24). En vigtig pointe at fremhæve i bogen er, at alt vores personlige 

data er gået hen og blevet en af de mest værdifulde ressourcer i verdenen. Zuboff fremhæver 

også, at samfundet er omringet overvågningskapitalisme konstant. I den forstand, at lige så 

snart man benytter sig af internettet eller klikker sig ind på de sociale platforme, bliver 

forbrugerne overvåget og dataindsamlingen bliver brugt til profit (Zuboff, 2019, s. 24). Store 

sociale platforme har knækket koden til, hvordan virksomhederne kan tjene store mængder 

penge på råt datamateriale af forbrugerne.  Her kunne et eksempel være, at brugerne f.eks. 

liker eller kommentere et billede, hvortil dette medfører at forskellige virksomheder kan tjene 

mange penge på os mennesker, ved at holde øje med vores adfærd samt interesser. Dette 

fungerer således, at virksomhederne benytter analytiske værktøjer, til at danne rammerne for 



 31 

diverse annoncer med nøgleord, som er dannet på baggrund af den indsamlede 

adfærdsbaseret data. Overvågningskapitalismen eksisterer i kraft af, at vores data lige nu er 

til fri udnyttelse (Zuboff, 2019, s. 218). Ifølge Zuboff har digital forbindelse en betydning for 

andres reklameformål, da man nu kan tilrettelægge bestemte reklamer, som er tilegnet de 

enkelte brugere. På denne måde sørger man for at opnå optimal interesse (Zuboff, 2019, s. 

10). ”If it’s free, then you are the product” (Zuboff, 2019, s. 21). Samtidig nævner  (Zuboff, 

2019, s. 11)       

 

5.3.3 - Overvågningskapitalismen vs. Instagram 

Når der er tale om overvågningskapitalismen i praksis, kan man gennemskue en 

sammenhæng mellem overvågningskapitalismen og platformen Instagram. Instagram har en 

del forskellige typer funktioner, som hver især fungerer som forskellige typer teknologier 

som bl.a. er med til at skabe en overvågning og indsamling af individets data, som de fleste 

ikke er særlig opmærksomme på (Facebook, 2020). Grundet disse teknologier som Instagram 

har, er der mange af deres brugere, som ikke har særlig meget forstand på, at det faktisk er 

dem selv, som giver Instagram lov til at indsamle deres data, og derved skaber et 

brugertilpasset feed på individets Instagram profil. Man har erfaret, at mange brugere ser 

dette som en form for overvågning, hvorimod selve platformen ser det som at yde en ekstra 

service til deres brugere (Facebook, 2020).  Zuboff giver udtryk for, at 

overvågningskapitalisme ikke agerer under synlige forhold, hvilket medfører at mennesket 

ikke bemærker, at ens adfærd bliver iagttaget. Dette resulterer i, at forskellige sociale 

platforme ved alt om os, men vi bemærker det ikke, da deres fremgangsmåder ikke er synlige.  

På den sociale platform Instagram er alle brugerne velinformeret om dataindsamlingen, men 

ikke alle er opmærksomme på det. Der er en tendens til at klikke videre og acceptere, uden 

man egentlig læser betingelserne (Sandal, 2014). Zuboff udtrykker i hendes bog, at de yngste 

medlemmer i vores samfund, erfarer en destruktiv dynamik i forhold til sociale platforme. 

Her mener hun, at de er under kontrol, og at det enkelte individ ikke længere har et 

‘tilflugtssted’, da man bliver overvåget konstant (Zuboff, 2019, s. 21).Zuboff giver udtryk 

for, at overvågningskapitalisme ikke agerer under synlige forhold, hvilket medfører at 

mennesket ikke bemærker, at ens adfærd bliver iagttaget. Dette resulterer i, at forskellige 

sociale platforme ved alt om os, men vi bemærker det ikke, da deres fremgangsmåder ikke er 

synlige. På den sociale platform Instagram er alle brugerne velinformeret om 

dataindsamlingen, men ikke alle er opmærksomme på det. Der er en tendens til at klikke 
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videre og acceptere, uden man egentlig læser betingelserne (Sandal, 2014). Zuboff udtrykker 

i hendes bog, at de yngste medlemmer i vores samfund, erfarer en destruktiv dynamik i 

forhold til sociale platforme. Her mener hun, at de er under kontrol, og at det enkelte individ 

ikke længere har et ‘tilflugtssted’, da man bliver overvåget konstant (Zuboff, 2019, s. 21). 

På baggrund af de overstående afsnit har vi i dette projekt, valgt at beskæftige os med 

Shoshana Zuboff’s teori om overvågningskapitalismen. Vi vil undersøge, om hvorvidt denne 

teori kan være med til at forklare sammenhængen mellem Instagram og dens overvågning 

som bl.a. bliver skabt af anbefalingsalgoritmerne. 

5.4 - Brug af teori i projektet 

Vi har valgt at bruge tre teorier i vores projekt; Tarleton Gillespies teori om ”relevansen af 

algoritmer”, Shoshana Zuboffs ”overvågningskapitalisme”, samt aktør-netværksteorien. 

Disse teorier anvendes forskellige steder i projektet, hvor de er med til at give projektet en 

retning. Tarleton Gillespies teori bruges i henhold til TRIN-model analysen, hvor vi i 

diskussionen diskuterer Instagrams anbefalingsalgoritmer.  

Shoshana Zuboffs teori om overvågningskapitalisme er den grundlæggende teori, der går igen 

flere steder i projektet, både under fokusgruppeinterviewet, under diskussionen samt i 

podcasten.  

Under trin 4 i TRIN-model analysen bliver aktørerne i det tekniske gennemarbejdet med 

aktør-netværksteorien, hvor aktørerne bliver undersøgt med et netværk. I netværket er der 

både de menneskelige aktører, men også objekter, der fungerer som aktører. 

 

Kapitel 6: TRIN - models analyse 
 

I dette kapitel vil vi analysere Instagram med udgangspunkt i TRIN-modellen. Herved 

udarbejder vi en dybdegående analyse af de udvalgte trin, hvor vi analyserer det med henblik 

på Instagram og dens anbefalingsalgoritmer. Formålet med disse analyser er at beskrive 

Instagram som et teknisk system. Dernæst vil en aktør-analyse og case også fremkomme i 

kapitlet, da vi så det nødvendigt for projektet at illustrere, hvordan de adskillige aktører 

spiller en rolle i Instagram set som et teknisk system, samt give et eksempel fra brugernes 

brugerflader på Instagram.  
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6.1 - Trin 1: Indre mekanismer og processer 
Dette afsnit kommer til at omhandle Instagram i forhold til dets indre mekanismer og 

processer.   

Instagram er en app, som kan downloades på smartsphones, men kan også tilgås via en 

browser med en computer. Et altafgørende kriterie for at bruge Instagram, er adgangen til 

internettet. Instagram er som beskrevet i redegørelsen en social platform, som forbinder 

brugere gennem posts i form af fotos, videoer, kommentarer, direct message, stories, follows, 

likes, hastags og adds. For at gå dybere i hvordan Instagram fungerer og dens processer, ville 

det være relevant at komme ind på, hvordan appen virker, brugeroplevelsen og alle appens 

funktioner. Først og fremmest skal man downloade Instagram, for at kunne oprette sig som 

bruger. Når man har oprettet en profil og accepteret deres vilkår og betingelser, vil man blive 

mødt af en række forskellige funktioner. Disse funktioner danner rammen for 

brugeroplevelsen på appen (Instagram, 2021).  

 

6.1.1 - Page 

Page er der, hvor en bruger kan sætte deres aftryk på Instagram. Her kan en bruger uploade 

content, som er med til at personliggøre brugernes profil. Det er her brugeren selv tager 

beslutningerne om, hvordan de vil fremstå over for andre brugere. Dette kan ske ved at tilføje 

tekst i en bio med personlige oplysninger som navn, alder, bopæl, interesser, civiltilstand 

samt vælge et profilbillede. Man kan lave højdepunkter, som er stories i en bestemt 

rækkefølge og opsætning, som brugeren selv vælger. Man kunne eksempelvis samle alle 

stories fra en ferie og lave et højdepunkt, så ens følgere kan se, hvad man har lavet på den 

specifikke ferie. Derudover kan man vælge om ens page skal være privat eller åben. Måden 

man kan skelne mellem privat og åben er at når man er privat, skal man godkende folk, der 

gerne vil have adgang til ens profil, hvorimod man på en åben profil ikke har kontrol over, 

hvem der følger en. Alle kan tilgå ens page (Instagram, 2021). 

 

6.1.2 - Follower 

Follower som på dansk betyder følger, er den funktion som tillader en bruger at følge en 

anden bruger, hvis vedkommende finder den andens brugers page interessant. Hvis man har 



 34 

høj aktivitet på ens page, er chancen for at blive opdaget af andre profiler og få følgere langt 

større, end hvis man er inaktiv (Instagram, 2021). 

 

6.1.3 - Post 

Posts er de opslag, en profil kan vælge at dele med ens følgere. Disse opslag kan enten være 

billeder og videoer. Opslagene kan blive postet på ens væg, eller som story. Dette er helt op 

til den enkelte bruger, om man vil benytte video eller film og om, det skal være en story eller 

en vedvarende post. Brugeren kan redigere det content, som brugeren selv deler og dermed 

iscenesætte sig selv efter eget ønske. En bruger kan også poste andres opslag som kaldes 

”reposte”. Man kan også lave hashtags, som folk kan følge som f.eks. #BLM. Brugere kan 

også poste memes, som er opslag med en målsætning, hvilket er at underholde. De er typisk 

sjove billeder eller korte videoer, som er humoristiske for en bestemt brøkdel at platformens 

brugere, og kan derigennem trende (Instagram, 2021). 

 

6.1.4 - Like 

Denne funktion giver brugeren mulighed for at belønne andre brugere, hvis man synes et 

opslag skiller ud fra mængden på en positiv vis. Liket er altså en målestok for et givent posts 

popularitet (Instagram, 2021). 

 

6.1.5 - Comment 

Denne funktion tillader brugeren at kommentere andres opslag, hvor man altså kan skabe en 

debat, eller bare lykkeønske en anden bruger. Man har aldrig total frihed i kommentarfeltet 

(Instagram, 2021). 

 

6.1.6 - Direct message 

Direct message eller som DM som den bliver kaldt, er Instagrams chatfunktion, som tillader 

brugere at kommunikere med hinanden. Her kan man skrive direkte og private beskeder til 

andre profiler, sende posts til hinanden og svare på profilers stories (Instagram, 2021). 
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6.1.7 - Story 

Story er funktionen, som tillader brugeren af Instagram at dele enten billeder eller videoer, 

som ikke nødvendigvis er vedvarende. Den eneste måde en story kan være vedvarende på, er 

hvis en profilejer vælger at tilføje den til et højdepunkt. Man kan poste så mange stories, man 

vil, men som udgangspunkt forsvinder de efter 24 timer (Instagram, 2021). 

 

6.1.8 - Explore 

Explore som på dansk er udforsk, er en funktion på appens menubar, der dækker over siden 

med søgefunktionen, hvor en bruger kan søge på andre profiler, hashtags osv. Derudover kan 

man på Explore siden se en række opslag, som er udvalgt til den enkelte profil på baggrund 

af Instagrams anbefalingsalgoritmers data på den enkelte bruger. Siden er altså tilpasset den 

enkelte bruger. Det er funktionen, som hjælper en bruger til at opdage nye profiler, trends, 

hashtags og debatter (Instagram, 2021).  

 

6.2 - Trin 4: Tekniske system 
I det følgende afsnit omkring trin 4 i TRIN-modellen vil der beskrives, hvordan platformen 

Instagram fungerer som et teknisk system, og hvilke funktioner den indeholder, som har en 

relevans for det tekniske system. Dertil vil vi opstille en fiktiv case som er med til at 

visualisere, hvordan en situation på Instagram kan se ud i virkeligheden (Klit, 2020). 

Når der er tale om Instagrams anbefalingsalgoritme kan man sætte den i relation til trin 4 i 

TRIN-modellen, da der indgår en del diverse teknologiske systemer som trin 4 omhandler. 

Disse kan inddeles i tre kategorier som er; indre systemer, tekniske systemer og aktører (Klit, 

2020). 

Hvis man til at starte med tager udgangspunkt i de indre systemer, er der tre primære 

elementer, der er med til at indsamle data til anbefalingsalgoritmen. Disse tre elementer 

danner rammen for, hvad der vises i brugerens feed  (Klit, 2020). 

• Ved at gennemskue brugerens interesser, bliver der fremvist indhold, der er tilpasset 

ud fra brugeraktivitet som likes, kommentar og delinger  (Klit, 2020). 

• Brugerens forhold og relationer til andre profiler afgør også, hvordan 

anbefalingsalgoritmen rangerer forskelligt indhold. Dem man interagerer mest med, 

kommer højst oppe  (Klit, 2020). 
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• Brugernes aktivitet af Instagram har en stor betydning, da anbefalingsalgoritmen får 

lov til at følge, hvor ofte brugeren faktisk benytter sig af platformen. Den er også med 

til at fremvise relevante og aktuelle posts på brugerens feed  (Klit, 2020). 

Udover de tre primære elementer, er der også de tre sekundære elementer, som også er med 

til at danne rammen for, hvordan brugerens feed ser ud.  

• Anbefalingsalgoritmens frekvens, er med til at lærer brugernes brugsmønstre at 

kende, og dertil introducere brugeren til nyere indhold, som man ikke har set før. 

Dette afhænger også af, om man benytter Instagram en gang om dagen eller en gang i 

timen  (Klit, 2020). 

• Udover brugerens aktivitet på Instagram, spiller brugernes antal følgere på Instagram 

også en markant rolle. Har man en profil med over 10.000 følgere, så har 

anbefalingsalgoritmen mulighed for at sortere relevansen af følgernes brugeraktivet, 

som bliver tilpasset til den enkelte bruger  (Klit, 2020). 

• Anbefalingsalgoritmen har også mulighed for at gennemskue, hvor stort et forbrug 

den enkelte bruger har på Instagram, og dertil udvælge en længere liste af indhold, 

fremfor hvis du har et mindre forbrug, så vil kun det mest vigtigste fremkomme  (Klit, 

2020). 

 

6.2.1 - Machine Learning  

Begrebet Machine Learning har en vigtig betydning, når det kommer til Instagrams 

teknologiske systemer og anbefalingsalgoritmer. Machine Learning er en måde, hvor en 

algoritme eller computer er bygget til, selv at kunne forbedre sig uden menneskelig 

indblanding. Hertil kan den selv finde ud af at udarbejde og håndtere data, hvor den har 

evnen til at kunne identificere og forudsige bestemte mønstrer, der er baseret på den data, 

som den indsamler. Hvis man tager udgangspunkt i Instagrams anbefalingsalgoritmer, så 

arbejder denne type algoritme på samme måde. Instagrams anbefalingsalgoritmer, kan ved 

hjælp af Machine Learning identificere deres brugers mønstrer, og på den måde bearbejde 

den indsamlede data uden menneskelig hjælp. På denne måde har algoritmen nu mulighed for 

at f.eks. introducere brugeren for det mest relevante indhold, som passer til brugerens 

mønster på Instagram (simplecode, 2020). 
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6.2.2 - Anbefalinger – Personer 

På sociale platforme deles der næsten alt indhold om en selv, og det er blevet normalt at alle 

kender til de ting, vi laver. Instagram kan komme med forslag til personer man kan følge, 

som man aldrig har mødt før, og andre som vi måske kender. Disse anbefalinger kan være 

akkurate, og være velgivet de rette tidspunkter. Med tiden bliver anbefalingerne bedre og 

bedre, hvor det er nemmere at opspore den nærmeste aktive vennekreds, når de delte billeder 

ofte involverer dem (Middleton, 2021). De algoritmer, der indgår i processen med relevante 

anbefalinger af nye personer er; 

Andre sociale platforme: 

• Facebook er ejer af Instagram, og derfor har disse en relation til hinanden. Når man 

tilføjer nogen på Facebook, så kan denne person også dukke op som en anbefaling på 

Instagram efter en kort tid. Det gælder også den omvendte retning; hvis man tilføjer 

nogen på Instagram, så kan de dukke op på Facebook. Instagram samler også 

informationer via Facebook, for at forbedre brugeroplevelsen. Informationer omkring 

ens venner og deres aktiviteter er også inkluderet  (Middleton, 2021). 

Kontakter: 

• Instagram kan bruge de kontakter, der er på telefonen til at opspore en relation. Hvis 

man giver Instagram adgang til ens kontakter, så vil der komme en liste med personer, 

man kan følge. Også selvom man ikke har telefonnummeret på en kontakt, så kan man 

stadig være i deres kontaktliste, og komme frem som en anbefaling til dem  

(Middleton, 2021). 

Søgehistorik 

• Hvis man søger på nogen på Instagram for nyligt, hvor man bruger tid på at gennemse 

deres profil uden at følge dem, så vil de komme frem som en anbefaling senere hen. 

Algoritmen kan opfange, hvor lang tid man bruger på at kigge på den bestemte profil. 

Der er også nogle andre faktorer  (Middleton, 2021). 

Hashtags 

• Brugen af hashtags er et andet medvirkende element i algoritmens system. Hvis man 

bruger nogle hashtags på posts, kan personer der bruger de samme hashtags dukke op 

under anbefalinger af personer  (Middleton, 2021). 
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Fællesvenner 

• Instagram kan anbefale personer, som man har fællesvenner med. Jo flere 

fællesvenner man har, jo større er chancen for at de vil blive anbefalet  (Middleton, 

2021). 

Algoritmer er blevet så gode, så det er til at tro, at de stalker en. Men sociale platforme har 

større interesse i informationer til marketingsfordele end personanbefalinger  (Middleton, 

2021). 

 

6.2.3 - Explore Anbefalingssystem 

Instagrams Explore/udforsk er det sted, hvor man kan opdage nye billeder, videoer og 

historier, der er relevant for ens interesser. Bag dette ligger der Machine Learning, der finder 

anbefalet indhold ud af milliarder af muligheder. AI systemet er baseret på meget effektive 3 

”tragter”, der rangerer og udtager 65 milliarder komponenter, hvor det hvert sekund laver 90 

millioner modelforudsigelser. Anbefalingssystemet kunne kategoriseres i tre dele, der var 

vigtige under udviklingsprocessen. Man afviklede hurtige eksperimenter, og man ville have 

en bredere forståelse for brugernes interesser, samt krævede det en effektiv computer for at 

sikre at anbefalingerne var både i topkvalitet og nye. De kommende teknikker var 

nøgleelementer i opfyldelsen af disse mål (Medvedev, 2019). 

- Iteration med IQGL 

Nogle anbefalingsalgoritmer kan være effektive for langvarige interesser, hvor andre er 

baseret ud fra nyere indhold. For at have en domænespecifik metasprog til at samle alle 

algoritmer i et sted, blev IQGL oprettet. IQGL samler adskillige anbefalingsfaser og 

algoritmer på en principiel måde. Den er både statistisk gyldig og på et højt plan  (Medvedev, 

2019). 

- Profilindlejringer for personaliseret rangeret status 

Flere mennesker deler offentlige medier på Instagram, der er i høj kvalitet. Disse er 

kvalificeret i status, for at lande ude på Explore. Det er en udfordring at holde en klar og 

udviklende taksonomi for de mange forskellige interessegrupper, der findes på Explore. 

Resultatet af dette har modeller svært ved at fange den variation interessegrupperne har. Ved 

at lave profilindlejringer kan det let gennemskues og identificeres, hvis to personer har 
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samme interesser. Ig2vec er et værktøj, der opfanger ord som indgår i medier, som brugerne 

interagerer med. Denne metode kaldes også for word embedding. Med dette kan man 

identificere lignende profiler. Som en støtte bruges Facebooks genfindingsmaskine FAISS. 

Med avancerede og beregningsintensive Machine Learning-modeller kan ethvert medlem af 

Instagram blive betjent, så der bliver vist indhold der er indsnævret og personaliseret  

(Medvedev, 2019). 

- Relevansen af kandidater 

Efter ig2vec bliver brugt til at identificere relevante profiler, som tager udgangspunkt i 

individuelle interesser, skal disse profiler rangeres. Dette kræver en forudsigelse af de 

relevante medier for hver bruger, hver gang de ruller på Explore-siden. For at maksimere 

antallet af medier, bruges en rangdestillationsmodel som forudvælger kandidater inden man 

bruger komplekse rangeringsmodeller. Destillationsmodellen opsættes således, at der er en 

efterligningsadfærd, som mindsker behovet for at indstille flere parametre, samt vedligeholde 

modeller i rangeringsfaserne  (Medvedev, 2019). 

Ved hjælp af IQGL, profilindlejringer og destillationsteknikken opdeles Explores 

anbefalingssystem i to hovedfaser; kandidatgenerationsfasen (sourcing) og rangeringsfasen.  

 

(Medvedev, 2019) 

Figuren viser en ”tragt”, der visualiserer, hvordan man destillerer relevante profiler ud af 

milliarder.  

I første omgang bruges profiler, som brugerne har gemt medier af og liket, hvor der er sket en 

interaktion. Disse profiler kaldes for frøprofiler. Derefter bruges teknikker til indlejring af 

profiler til at identificere profiler, der ligner frøprofilerne. Dette ses i nedenstående billede.  
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(Medvedev, 2019) 

Politisk overtrædende profiler bliver blokeret og ikke anbefalet, og andre profiler bliver ved 

hjælp af Machine Learnings-systemer opdaget og filtreret, hvis det er spam. 

Med 500 kandidater til rådighed, bliver disse rangeret efter relevans. Der er i alt tre 

rangeringsfaser: 

1. Destillationsmodellen udvælger 150 kandidater af højst kvalitet ud af de 500.  

2. En neutral netværksmodel vælger 50 kandidater. 

3. 25 mest relevante kandidatprofiler bliver valgt til den øverste grid i Explore-siden  

(Medvedev, 2019). 

 

6.3 - Tekniske systemer 

Anbefalingsalgoritmen arbejder på en bestemt måde, når det kommer til Instagrams tekniske 

systemer, set som en helhed. Hertil har vi opstillet et diagram for at illustrerer, hvilke 

funktioner vi tager udgangspunkt i, samt hvordan de alle arbejder med hinanden, for at 

fungere som et teknisk system. De funktioner vi vil uddybe er; Explore, kamera, opslag/story. 

På nedenstående diagram, ses der et overblik over de tekniske funktioner, vi har valgt at 

uddybe, som har relevans for forståelsen af vores projekt samt problemformulering. Til at 

starte med, er funktionen kamera vigtig, for generelt set at kunne anvende platformen 

Instagram. Kameraet er et værktøj, som bruges til at tage billeder og videoer, som kan lægges 

op som enten opslag eller stories. På opslagene kan man få likes, som er med til at lade 

anbefalingsalgoritmen opfange den interaktion, man har med andre brugere, og derfor kan 
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den bearbejde den data den indsamler ved hjælp af Machine Learning, ved at vise det 

indhold, som den mener er mest relevant for den enkelte bruger. På både opslagene og 

stories, kan man benytte sig af funktionerne såsom hashtags, hvor man kan tagge personer, 

som bl.a. kan være ens følgere. Dertil kan man også gøre brug af funktionen placering, hvor 

man tilføjer en placering på sit opslag eller story ved at bruge GPS-funktionen fra telefonen. 

Disse funktioner er med til at danne grundlaget for, hvordan disse personprofiler bliver 

dannet gennem hashtags, placering, likes og følgere.   

 

(Kilde:  Egen figur)       

 

På ovenstående figur har funktionen Explore et søgefelt, hvor man kan vælge at søge på 

hashtags, som man har mulighed for at følge. Ved at følge et hashtag, kan man regne med at 

få vist yderligere indhold på feed, hvor andre har brugt samme hashtags på deres oplag. Det 

er her, at anbefalingsalgoritmen igen genkender et adfærdsmønster med hjælp af Machine 

Learning. Ydermere kan man udforske og opdage nye personer, ved at søge på deres navne i 
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søgefeltet. Herved har man muligheden for at følge dem, hvis man vil eller bare udforske 

deres profil.  Med placeringsfunktionen i søgefeltet kan man opdage steder i nærheden af en, 

samt søge på steder, hvor man kan få oplysninger om stedet, samt udforske de billeder, der er 

blevet postet, som har en relation til stedet. 

 

6.4 - Aktører 
Vi har i dette projekt valgt at foretage os en aktør-netværksanalyse i forlængelse af trin 4. 

Som udgangspunkt for dette, har vi illustreret et netværk, som består af 3 dele, alt efter deres 

rolle. Netværket er inddelt efter menneskelige aktører, objekter og funktioner inde i 

Instagram. Alle aktører spiller en rolle i det teknologiske system.  

Ideen bag at inddele netværket op i tre, er at give læseren en forståelse for de forskellige dele, 

hvor de alle indbyrdes stadig kan have en relation til hinanden. Det første netværk består af 

de primære menneskelige aktører, det andet netværk består af systemerne bag Instagram, 

hvor det tredje netværk fortæller funktionerne inde i Instagram. 
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(Kilde: Egen figur) 

 

 

6.4.1 - Aktør-netværksanalyse  

I denne analyse vil vi komme ind på de enkelte netværk, og hvilke relationer aktørerne har. 

Den første del af netværket, har vi de overordnede og primære aktører, som alle har en 

relation med hinanden. Vi har illustreret det på følgende vis, at de alle er afhængige af 

hinanden i netværket og også indbyrdes, og det er dem, der har størst herre over brugerne. 

Vores projekt er bygget op fra brugerens synsvinkel, hvilket også har taget udgangspunktet i 

vores første del af netværket. Brugeren kan blive påvirket af annoncer og influencere på 

Instagram, som virksomheder gøre brug af, for at øge deres indtjening via Instagram. 

Instagram er eget af Facebook, og Facebook kan samtidig samle data, og udlevere til 
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virksomheder, så virksomhederne kan formidle brugerbaseret reklamer til den enkelte bruger 

på Instagram. Alle de ovennævnte aktører er afhængige af staten, da det er staten, som 

vedtager love som bl.a. GDPR-loven, som blev indført af EU med det formål om at beskytte 

persondata. Kravet for GDPR er, at virksomheder skal dokumentere, at de behandler 

personoplysninger efter de regler, der er (GDPR, u.d.).  

I vores anden del af netværket har vi de tekniske systemer, der fungerer som tekniske aktører 

som objekter, som er de indre systemer inden for Instagram. Den har en relation til vores 

første del af netværket, samt tredje. Instagram og Facebook kører netværket videre til anden 

del, som har en relation med telefon og computer. For at kunne bruge Instagram, er det en 

nødvendighed at have enten en telefon eller computer. Derfor er det en betinget relation.  

I den anden del af netværket, har de alle igen en relation med hinanden. For at kunne gøre 

brug af Instagram med sin telefon eller computer, har man brug for internet. Heraf accepterer 

man cookies, som man selv giver samtykke til, at Instagram samler data om ens 

brugeraktivitet. Machine Learning gør brug af algoritmer og brugeraktivitet for at 

gennemskue mønstrer af brugerne.  

Den tredje del af vores netværk består af de funktionelle aktører, som er de grundlæggende 

funktioner inde på Instagram. Dens relation med anden del af netværket er igennem 

brugeraktivitet og Machine Learning. Deres relation er, at brugeraktivitet og Machine 

Learning er med til at danne anbefalinger til brugerens profil. 

Den tredje del af vores netværk består af yderligere to dele. Vi har del 3.1 som er selve 

profilen, hvor man kan finde sine venner/følgere gennem bl.a. Facebook og kontakter. Det er 

her Machine Learning spiller en rolle, da de vil anbefale andre personer med samme 

interesser som dig. De samme interesser fører videre til del 3.2, hvor man gennem opslag har 

de mindre funktioner, som likes og hashtags, som Machine Learning bruger til at kende 

brugerens interesser.  

Gennem del 3.1 og 3.2, bliver der dannet anbefalinger til den enkelte bruger på udforsk, hvor 

Machine Learning har dannet rammen om dine interesser, og deraf viser dig opslag. Ens 

udforsk er baseret på alle ens interesser, det man interagerer med, og hvad der er relevant. Det 

er endepunktet for vores netværk.  
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6.5 - Case 

I dette afsnit vil en kort case af to brugers Instagram udforsk fremgå, hvor der bliver 

illustreret, hvordan anbefalingsalgoritmen udfører sit arbejde i praksis. I casen vil der fremgå 

diverse billeder af brugernes Instagram brugerflader, hvor vi vil gå i dybden med disse 

billeder, samt beskrive hvilken forbindelse de har med anbefalingsalgoritmens arbejde på 

Instagram. I denne case indgår brugerne som fiktive personer i og med, at de ønskede at være 

anonyme. Vi har dog stadig fået lov til at bruge billeder og interesser fra deres Instagram. 

Formålet med denne case er at give læserne af vores projekt en bredere forståelse og 

illustration af, hvordan Instagrams anbefalingsalgoritme arbejder ud fra forskellige brugere 

samt interesser.  

Nanna, 20 år gammel, elsker at gå op i sine negle og følger sin negleteknikker på Instagram. 

Helena, 21 år gammel, søger pt en bolig som er SU-venlig og elsker boligindretning.  

Nanna oplever ofte, at hendes udforsk-funktion på Instagram kun består af billeder omkring 

negle og forskellige negle designs. I sin gemt-funktion har hun gemt mange neglebilleder 

som inspiration til hendes designs. Cirka en gang om måneden deler hun selv sine nye negle 

på sin story, hvor hun tagger sin negleteknikker på billedet. Nanna følger ikke andre 

negleprofiler, eller interagerer sig med disse profiler. Hun liker de billeder hun kan lide som 

negleteknikeren deler som opslag. På baggrund af disse faktorer, får Nanna dog 

personaliseret negleopslag på sin udforsk, grundet at anbefalingsalgoritmen kan via Machine 

Learning genkende, at hun har en hyppig interesse for negle, og kan derfor ud fra hendes data 

og adfærdsmønster give hende denne form for indhold. Til tider har Nanna fået 

følgeanmodninger af negleprofiler, men hun kan have søgt på nogle neglesider og 

gennemgået deres profil. Nannas profil kan så dukke op på negle profilernes foreslåede 

personer, som de så kan vælge at følge. Her er det algoritmen i søgefeltet der afgør, om 

Nannas profil kan dukke op som følgeanbefalinger.  

 



 46 

 

(Kilde: Eget billede)       

På dette billede ses der 8 opslag, som er direkte negleopslag fra andre negleprofiler på 

Nannas udforsk side.  

En lignende situation hos Helena er gældende. Helena søger pt en SU venlig bolig, da hun er 

studerende og gerne vil flytte hjemmefra. Helena har haft en stor tendens til at søge viden 

omkring boliger og boligindretning på internettet. Dette har medført, at hun oplever, at 

hendes Instagram udforsk kun viser opslag om boliger og boligindretning i lejligheder. 

Udover søgen på internettet, har Helena ikke søgt på diverse boligprofiler, som gør at 

algoritmen kunne gennemskue hendes adfærd og interesser. Her ses der en forbindelse til 

cookies på hjemmesider, som man skal acceptere for at kunne søge noget og i dette tilfælde 
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bolighjemmesider. Disse hjemmesider kan samarbejde med Facebook, som ejer Instagram, til 

at vise indhold og annoncer, baseret på søgningen på nettet.  

Ud over dette gemmer og liker hun billeder med boliger på Instagram. Disse faktorer giver 

anbefalingsalgoritmen data til at vise nye billeder, som hun kan opdage og interessere sig for 

under udforsk. Billederne kan indeholde samme hashtags, som algoritmen kan opfange, der 

kommer frem ofte. Billederne kan bl.a. have #boliginspiration, #boligstyling som hashtags, 

hvorefter flere billeder kommer frem med samme hashtags. Dette kan sættes i relation til 

word-embedding funktionen.  

  

(Kilde: Eget billede)       

På dette billede ses der 8 boligindretningsopslag på Helenas udforsk side.  
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6.5.1 - Opsamling af casen 

Anbefalingsalgoritmen arbejder ud fra forskellige funktioner i appen, som er behjælpelige til 

at vise personaliseret indhold til brugeren. Med dette kan brugeren få en oplevelse af, at der 

ikke fremgår irrelevant indhold på platformen. På baggrund af de to overstående eksempler 

på anbefalingsalgoritmens arbejde, kan der konkluderes, at algoritmen arbejder ud fra 

interesser, interaktion, data og brugeraktivitet.  

 

6.6 - Trin 3: Utilsigtede/Tilsigtede effekter 

Dette afsnit kommer til at omhandle Instagrams utilsigtede og tilsigtede effekter. Her går vi i 

dybden med faktorer Instagram har, som kan anses som enten en utilsigtet eller tilsigtet 

effekt. Vi gør derudover også brug af den empiri, som vi har indsamlet fra vores spørgeskema 

under dette trin. Dette afsnit er blevet analyseret ud fra brugernes perspektiv af Instagram. 

Trin 3 i TRIN-modellen fokuserer på teknologiens utilsigtede og tilsigtede effekter. I forhold 

til Instagram, forekommer der en række utilsigtede effekter, som vi vil komme ind på i dette 

afsnit. Ved hjælp af trin 3 vil vi gerne undersøge Instagrams tilsigtede og utilsigtede effekter. 

Med dette vil vi gerne opnå forståelsen af teknologiens negative og positive medfølger det 

kan have for brugerne af Instagram. 

I vores projekt vil vi gerne inddrage vores interviewpersoner, hvortil vi vil forbinde vores 

teori, empiri samt vores indsamlet viden omkring dette emne. Med dette som grundlag, vil vi 

lave en analyse, hvor vi bruger TRIN-modellen som analyseværktøj, med henblik på at kunne 

analysere vores fokusgruppe og spørgeskemaundersøgelse med fokus på trin 3. Vi vil derfor 

bruge vores viden om vores indsamlede empiri vedrørende Instagram, til at danne en ramme 

samt forståelse af, hvordan de utilsigtede og tilsigtede effekter har en sammenhæng med 

Instagram som et teknologisk system. Formålet med analysen er at give en forståelse for 

Instagrams tilsigtede og utilsigtede effekter i forhold til brugeren. 
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(Kilde: Bilag 4 – Figur 3)       

 

På baggrund af vores spørgeskema, ses det at størstedelen af vores informanter har svaret, at 

de bruger Instagram hver dag og flere om gange om dagen. Ud fra dette diagram kan vi se, at 

46,3% bruger Instagram flere gange om dagen, hvortil der er 38,1% der i hvert fald bruger 

det minimum 1 gang om dagen. 

 

 
(Kilde: Bilag 4 - Figur 4)       

 

Ud fra ovenstående diagram kan vi se, hvad vores informanter bruger Instagram til. Hertil 

kan der ses at 64,2% bruger platformen til underholdning hvorimod 24,1% bruger Instagram 

til at følge med i deres familie og venners liv.  

På baggrund af disse to diagrammer i vores spørgeskema kan der argumenteres for, at 

Instagram medfører en utilsigtet effekt i form af afhængighed blandt Instagrams brugere. 
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Informanterne bruger Instagram hver dag og op til flere gange om dagen, hvortil største delen 

bruger det til underholdning. En af de ting Instagram kan medføre, og kan være med til at 

vores informanter benytter sig af Instagram flere gange om dagen, er følelsen af FOMO. 

FOMO er en forkortelse for det engelske udtryk “fear of missing out”, eller på dansk “frygten 

for at gå glip af noget”. Det handler om en fornemmelse af, at andres liv er mere indholdsrigt 

og spændende end ens eget liv. Det kan resultere i rastløshed, nedtrykthed og større 

utilfredshed med det liv man lever (Kognitiv psykolog praksis, 2019). 

Vores informanter vil muligvis gerne have indblik i deres venner og families hverdag, hvilket 

kan gøre det svært ved at lægge telefonen og sociale medier til siden, da de gerne vil holde 

sig opdateret hele tiden. Derfor ser vi en utilsigtet effekt ved Instagram, da det kan resultere i 

en form for afhængighed, for ikke at gå glip af noget. FOMO er med til at gøre informanterne 

optaget, og samtidig sammenligne informanter med andre brugere af Instagram, fremfor at 

være til stede i den omgivelse de befinder sig i. Det vil sige de muligvis går glip, ikke kun af 

de ting de ser andre brugere af Instagram oplever, men faktisk også af de oplevelser, de rent 

faktisk har. De går glip af nærværet i de oplevelser de har, da de i stedet bruger tiden på 

Instagram  (Kognitiv psykolog praksis, 2019). 

Med udgangspunkt i vores fokusgruppeinterview, nævner Younes, at hans billeder skal have 

et minimum antal likes, og nå ud til minimum 1500 brugere af Instagram, før han vil beholde 

billedet og føler sig værdsat.  

 

“ (…) Jeg bruger det faktisk allermest til at poste mig selv, og blive værdsat af andre i 

forhold til hvor mange likes og kommentarer jeg får haha, jeg ved godt det lyder dumt, men 

faktisk hvis jeg ikke får nok likes eller mit billede ikke når ud til minimum 1500 så sletter jeg 

billedet igen, fordi jeg ikke føler mig værdsat. (...)” (Bilag 3 for interview med fokusgruppe, 

s. 11-12). 

Dette indikerer til en utilsigtet effekt ved Instagram, da Instagram simpelthen kan gå ind og 

påvirke Younes’ mentale helbred. Younes tjekker flere gange dagligt ved hjælp af sin 

offentlige profil, hvor mange der har set hans billeder, og hvor mange likes han har fået. Det 

er endnu en konsekvens af teknologien, som ikke var hensigten. Den følelse Younes får, når 

han ikke føler hans billeder når ud til nok brugere og ikke får nok likes, er en utilsigtet effekt 

af Instagram. Det er vigtigt at inddrage brugerens forventninger og selve funktionaliteten, for 

at kunne forstå den utilsigtede effekt. 
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En utilsigtet effekt der kan have karakter af risici med henblik på Instagram, kunne f.eks. 

være hvis Instagram blev hacket og folks data blev stjålet. Brugere af Instagram har hele 

tiden en risiko for at blive hacket. Dette er en risiko at tage, når man opretter sig på 

Instagram, og derfor skal man være påpasselige i forhold til ens personlige indhold og 

beskeder på Instagram. “ (…) Jeg poster ikke selv billeder, eller skriver med folk på Insta, da 

min gamle Insta har været blevet hacket før, så jeg passer meget på. (…)” (Bilag 3 for 

interview med fokusgruppe, s. 12).  

I det ovenstående citat, kan vi se, at Sarah er påpasselig med at med at bruge sin Instagram, 

da hun førhen har oplevet en utilsigtet effekt, i form af hacking af hendes Instagram profil. 

Hun er af den grund ikke villig til at løbe samme risiko igen, da hun nu er klar over, at der 

risiko for, hendes personlige data kan komme i andre folks hænder. 

Modsat til utilsigtede effekter, er der også indikationer til tilsigtede effekter ved Instagram. Et 

eksempel på det, kan være funktionen like, der bidrager til at give brugerne af Instagram en 

form for anerkendelse, da det betyder at en anden bruger, synes godt om dit opslag.  En 

anden tilsigtet effekt for Instagram er at kunne forbinde mennesker igennem appen. Dette 

skyldes at Instagram er et socialt medie. Sociale platforme kendetegnes ved at bringe 

mennesker sammen på tværs af alder, nationalitet og kultur (Navntoft, 2018). Instagrams 

tilsigtede effekt er at kunne dele billeder, taget på telefonen, og ikke mindst redigere 

billederne med specielle værktøjer, som Instagram har.  Bl.a. kan kendte sangere, atleter, 

skuespiller mm. bruge det som en nemmere måde at komme i kontakt med deres fans på. 

Instagrambrugere fik muligheden for at få et indblik i deres yndlingskendis hverdag, ved 

hjælp af Instagram og dens tilsigtede effekt (Mattern, 2016).  

 

I vores spørgeskemaundersøgelse ses der indikationer på, hvad folk bruger Instagram til. 

64,2% af de adspurgte har svaret, at de bruger Instagram til underholdning, hvilket kan 

indeholde at dele billeder, se memes, få et indblik i kendtes liv, følge deres venner og skrive 

med folk fra hele verden. Derudover svarede 24,1% af de adspurgte, at de bruger Instagram 

til familie og venner, hvilket kan betyde at de bruger appen til at indgå i et socialt fællesskab.  

 

6.7 - Tarleton Gillespies teori iht. TRIN-modellen 

Ifølge Gillespies teori om Cycles of Anticipation pointerer han, at søgealgoritmer kun kan 

vise indhold til burgeren, alt efter det input som brugeren selv har angivet. Algoritmer ændres 
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konstant efter hvert klik, og hvert søgen, hvortil der skabes en algoritmisk identitet. 

Identiteten er noget som kun algoritmen kender, hvortil den samtidig kan opfange brugerens 

potentielle interesser (Gillespie, 2014, s. 7). Denne teori kan erfares under udforsk siden på 

Instagram, hvor Machine Learning blandt andet anvender anbefalingsalgoritmer til at vise 

brugerbaseret indhold. Derfor har teorien om Cycles of Anticipation en sammenhæng med 

trin 4 i TRIN-modellen, da det trin omhandler de tekniske systemer, som også indeholder 

anbefalingssystemer på Instagrams udforsk side.  

Teorien om The Evaluation of Relevance, kan også sættes i relation til trin 4 i TRIN-

modellen. Algoritmerne kan beslutte hvilke resultater og informationer, som der vises til 

brugerne, som er mest relevante og opfylder kriterierne for, hvad brugeren får af indhold 

(Gillespie, 2014, s. 9). Med kandidatrangeringen, bliver der f.eks. vist 25 relevante profiler til 

den øverste del af udforsk. Dette gør algoritmen, for at give brugeren det mest relevante 

indhold, baseret på de kriterier der opfylder brugeres interesse. Da der ikke er noget 

uafhængig måling i forhold til, hvad der er de mest relevante søgeresultater, skal skaberne af 

algoritmen selv beslutte, hvilke resultater der ser mest ‘rigtig’ ud, og derfor tilpasses 

brugerens algoritme for at opnå det resultat som er relevant for dem (Gillespie, 2014, s. 9). 

Det kan også være i forhold til brugerens aktivitet, da anbefalingsalgoritmen kan vise 

relevante og aktuelle posts, på brugerens feed. Det ses under de tre primære elementer i de 

indre systemer for anbefalingsalgoritmen, under trin 4 i TRIN-modellen. 

Derudover nævner Gillespie teorien om The Production of Calculated Publics. I denne teori 

nævner Gillespie, at algoritmer kan give anbefalinger til personer, som man kan have 

kendskab til. Dette kan være med til at ændre dynamikker i netværkssamfundet (Gillespie, 

2014, s. 22-24). I forhold til anbefalinger af andre personer, giver Instagram forslag til de 

personer, man har som kontakter på telefonen, eller personer man tidligere har haft søgt på. 

Algoritmen kan anbefale de mest relevante personer til brugeren, hvor fællesvenner, hashtags 

og andre sociale platforme også spiller en rolle. På den måde kan ens netværk udvide sig, i 

det at man kan få nye bekendtskaber ved evt. at følge dem på Instagram. 
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Kapitel 7: Analyse af indsamlet empiri 
Dette kapitel vil omfatte den empiri, vi har indsamlet ved hjælp af de metoder, vi har gjort 

brug af. Her bruger vi empirien i praksis, og går i dybden med den ved hjælp af 

analysemetoder, som er med til at skabe en bredere forståelse af relevansen af disse 

interviews samt undersøgelser.  

 

7.1 - Spørgeskemaundersøgelse  
I dette projekt har vi valgt at gøre brug af den kvantitative metode, hvor vi har lavet en 

spørgeskemaundersøgelse. For at danne et repræsentativt billede af, hvorvidt vores 

målgruppe i alderen 16-24 år er bekendt med Instagrams dataindsamling, har det været 

relevant at foretage en spørgeskemaundersøgelse.  Vi har benyttet os af Google Forms, da 

dette værktøj er godt til at indsamle kvantitative data. Svarene kan både samles som procent, 

men også som grafer, hvilket er en fordel for os, da det er nemmere at pågribe senere hen.   

Vi havde i alt 307 respondenter, som har svaret på vores spørgeskemaundersøgelse. I 

spørgeskemaundersøgelsen havde vi udarbejdet 9 spørgsmål. I de to første spørgsmål i 

undersøgelsen, spørger vi ind til respondenters alder og køn. Dette gør vi, så vi kan danne et 

overblik over, respondenternes alder og køn, så vi kan se hvor vidt de er i overensstemmelse 

med vores målgruppe. Samtidig er det vigtigt for os at blive klogere på, hvor ofte vores 

respondenter benytter sig af Instagram, og hvilke aktiviteter de bruger platformen til. Vores 

primære spørgsmål er i forhold til dataindsamlingen, da vores projekt omhandler dette. Se 

svarerne i graferne nedenfor:   

  

(Kilde: Bilag 4 - Figur 5)       
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På det ovenstående diagram fra vores spørgeskema aflæses det, at hele 93,5% af vores 307 

respondenter ikke læser vilkår og betingelser, inden de accepterer cookies.   

  

  

 

(Kilde: Bilag 4 - Figur 6)       

  

På ovenstående diagram ses det, at 84% ud af vores 307 respondenter, har svaret nej til om de 

ved, hvordan Instagram bruger deres indsamlede data. Dette kan indikere, at brugerne kan 

komme ud for at deres indsamlede data bliver brugt til noget, som de rent faktisk ikke vil 

have, og ikke mindst føle sig overvåget af Instagram.   

  

  

 

(Kilde: Bilag 4 - Figur 7)       
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                                                               (Kilde: Bilag 4 – Figur 9)       

 

  

På ovenstående diagrammer ses det, at 76.6% ud af vores 307 respondenter har svaret. at de 

ser det som overvågning, hvorimod 23.4% har svaret de ser det som en service. Her tog vi 

udgangspunkt i at deres annoncer var tilpasset i deres brugeraktivitet.  

 

 

7.1.1 - Delkonklusion   

Vi kan i det følgende afsnit konkludere, at spørgeskemaundersøgelsen har været med til at  

at danne et repræsentativt billede af, hvorvidt vores målgruppe i alderen 16-24 år er bekendt 

med Instagrams dataindsamling. Hvis vi kigger på figur 5, kan vi se, at 93.5% af de adspurgte 

svarede nej til at læse Instagrams vilkår og betingelser, inden de accepterede cookies. I figur 

7 svarede 82,4% af de adspurgte, at de er opmærksomme på, at deres reklamer på Instagram 

er tilpasset deres brugeraktivitet og data. Derudover viser figur 6, at 84% ikke ved hvordan 

Instagram bruger den indsamlede data. I figur 9, svarede 76.6% af de adspurgte at de så 

annoncer som var tilpasset til deres brugeraktivitet som overvågning, hvorimod 23.4% så 

dette som en service.  
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7.2 - Fokusgruppeinterview  

Fokusgruppeinterviewet blev afviklet af Sebastian José Soldan Sivertsen og Nergiz Baze 

Akkoyun d. 19. april 2021 kl. 10:00. Interviewet blev foretaget på Teams, hvor det derefter 

blev transskriberet af Hanna Sadat. 

Fokusgruppen bestod af 5 personer i aldersgruppen 16-24 år, med henholdsvis 3 piger og 2 

drenge. Vi valgte, at det kun skulle være to gruppemedlemmer, som skulle interviewe vores 

informanter, da vi vurderede, at det ville være ustruktureret, hvis alle seks gruppemedlemmer 

skulle foretage interviewet. På baggrund af dette foretog vi os et interview, hvor vores to 

gruppemedlemmer fik dannet nogle trygge rammer for informanterne, så de kunne føle sig 

trygge undervejs i interviewet.  En af de ting vi lagde meget vægt på var, at interviewet skulle 

foregå som en samtale. Dette blev gjort med henblik på, at det skulle være en inkluderende 

flydende samtale, hvor alle kunne komme ind med deres svarmuligheder og føle sig trygge 

undervejs. Årsagen til dette var at undgå at foretage et formelt samt monotont interview. Før 

interviewet blev der udarbejdet en interviewguide, hvor der blev stillet nogle spørgsmål med 

plads til andre uddybende spørgsmål for at hele tiden holde samtalen i gang. 

Målet med interviewet var bl.a. at få kvalitativ empiri omkring målgruppens brug af 

Instagram, og deres opmærksomhed omkring indsamling af data til brugerbaserede reklamer 

mm. Derfor har vi bl.a. stillet dem spørgsmål i forhold til, hvorvidt de er klar over, om 

Instagram benytter sig af deres data der bliver indsamlet, og om de kender til konsekvenserne 

ved dette.  

Det var vigtigt for os at forberede, hvem der skulle interviewes, og hvorfor det er dem, vi har 

valgt, for at få det mest brugbare interview. Vi valgte at finde personer, der er daglige brugere 

af Instagram, som repræsenterer et kendskab til vores problemstilling inden for målgruppen. 

Herunder beskriver vi vores informanter ved at give en kort introduktion af dem; 

Younes, 20 år gammel, har sabbatår, og bruger Instagram ca. 4-5 timer om dagen. 

Noah, 19 år gammel, ansat i Rema 1000, og bruger Instagram ca. 3-4 timer om dagen. 

Sarah, 24 år gammel, studerer kandidat i Statskundskab på KU, og bruger Instagram ca. 2 

timer om dagen. 

Leila, 21 år gammel, studerer Jura på KU, og bruger Instagram ca. 2 timer om dagen. 

Aya, 17 år gammel, går i 2.g på Nørre gymnasium, og bruger Instagram ca. 1 time om dagen 

(Bilag 3 for interview med fokusgruppe). 
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Vores informanter er alle under vores målgruppe, og benytter sig alle sammen af Instagram 

dagligt. Da informanterne ikke har kendskab til alle interviewerne, starter de ud med at være i 

front-stage. Med dette har de muligheden for at kunne overbevise andre om, hvem de er med 

deres sprogbrug. Før vores interview med informanterne, havde vi klargjort en 

interviewguide med nogle grundlæggende spørgsmål.  

 

7.2.1 - Interviewguide: 

• Hvor ofte bruger du Instagram, og til hvilket formål bruger du det til?  

• Kender du til cookies og algoritmer? Hvis ja, læser du de vilkår og betingelser som du 

skal acceptere?  

• Er du opmærksom på, at din data bliver indsamlet? 

• Oplever du ofte, at du får brugerbaseret reklamer afhængig af din aktivitet på 

Instagram? Hvis ja, ser du det som en fordel eller ulempe? 

• Kender du til hvilke konsekvenser det kan have i fremtiden, at jeres data bliver 

indsamlet? 

Strukturen på interviewet er opstillet som et semistruktureret interview, hvor der har været en 

interviewguide med plads til andre uddybende spørgsmål undervejs. For at komme med et 

eksempel til dette, svarede vores informant Sarah på et af vores grundlæggende spørgsmål, 

om hvorvidt hun læser de vilkår og betingelser, som man skal acceptere på Instagram;  

 

“Jo altså jeg har haft læst det før nogle gange, men på en anden side end Instagram, men jeg 

gik meget hurtigt død i det, og så trykkede jeg bare accepter haha.” (Bilag 3 for interview 

med fokusgruppe s. 13).  

Under besvarelsen af dette spørgsmål valgte Nergiz at stille et nyt uddybende spørgsmål, som 

var dedikeret til Sarahs svar. Dette gjorde hun, for at få et mere brugbart svar.   

“Så som jeg kan forstå, er i mere eller mindre ligeglad med den data der bliver indsamlet? ” 

(Bilag 3 for interview med fokusgruppe s. 13).  

Ved brug af denne semistrukturerede metode, får vi mulighed for at stille yderlige spørgsmål, 

og sørge for at interviewet ikke nødvendigvis går i én retning.  
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7.2.2 - Reliabilitet af informanter 

Vores fokusgruppeinterview startede ud med en præsentation, hvortil vi fik skabt en 

overgang fra frontstage til backstage, for at skabe en god atmosfære.   

”Okay jeg tænker lige vi starter interviewet ud med at i alle lige præsentere jer selv. Vi følger 

rækkefølgen på skærmen, så Younes du starter bare.” (Bilag 3 for interview med 

fokusgruppe s. 10).  

Sebastian lagde ud med dette spørgsmål, for at få kendskab til informanterne, efter at Nergiz 

og Sebastian havde præsenteret dem selv. Informanterne og interviewerne trådte ind i en ny 

atmosfære, som de ikke havde så stort kendskab til, før interviewet blev fortaget. 

Informanterne Leila og Sarah er veninder, og Noah og Younes har samtidig også et 

bekendtskab til hinanden.  

For at kunne bedømme, om hvorvidt vores informanter har en viden om vores overordnede 

emne, var det vigtigt at udspørge dem, hvor ofte de gør brug af Instagram, og til hvilket 

formål. Af denne grund, startede Nergiz med at spørge vores informanter om følgende: 

“ (…) hvor ofte bruger du Instagram og til hvilket formål bruger i det til?” (Bilag 3 for 

interview med fokusgruppe s. 11).  

Hertil fandt vi ud af, at alle informanter bruger Instagram minimum 1 time hver dag, og 

bruger det primært til underholdningsformål. Med dette kan vi vurdere, at de har kendskab til 

emnet og funktionerne som Instagram indebærer. Dertil er der to informanter, som via deres 

uddannelser har opnået en form for viden omkring cookies og algoritmer på forhånd. På 

baggrund af dette, kan vi anse informanterne for at være relevante, da de har et kendskab til 

platformen Instagram (Bilag 3 for interview med fokusgruppe). Leilas uddannelse kommer til 

udtryk, da hun tidligt i interviewet kommer ind på vigtigheden omkring cookies, og hvilke 

regler der bl.a. er for cookies.  

“(...) En anden ting som er vigtigt er, at de skal fortælle os, at de bruger cookies på 

Instagram, da det er en lov, de må nemlig ikke bruge cookies uden vores tilladelse, men så er 

spørgsmålet om, hvor mange mennesker der læser det, før de accepterer cookies (Bilag 3 for 

interview med fokusgruppe s. 13).  

 

Hun udtrykker i ovenstående citat, at det er en lov at brugeren for muligheden for selv at 

godkende om de vil dele deres data med Instagram, ved at trykke ja eller nej til cookies.  
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Sarahs erfaringer og lidt baggrundsviden fra hendes uddannelse, kommer også til udtryk i 

interviewet, hvor hun bl.a. citerer: 

“Ja, jeg heller ikke ligeglad, men jeg synes det burde skrives på en lettere og forståelig måde 

eller noget, så det nemmere at læse og så skal der ik stå så meget.” (Bilag 3 for interview 

med fokusgruppe s. 13).  

I citatet ses det, at hun synes, måden cookies er skrevet på, er svær at læse, men at hun villig 

til at læse det, da hun interesserer sig for, hvad det er hun laver og ikke mindst accepterer. 

Hun pointerer derfor, at det skal være mere letlæseligt for alle brugere, så alle ved, hvad det 

er de accepterer. Hendes erfaringer og uddannelsesmæssige baggrund kommer frem her, fordi 

hun tager initiativ til at undersøge og blive klogere på faktorer, der kan have konsekvenser for 

hendes liv. Sarah er derimod også en del ældre end de andre, hvilket giver hende en del 

erfaringer, såsom hvordan man agerer, og hvilke valg man tager. Derfor kan vi forstå Sarahs 

udtalelse om, at man burde skrive betingelser og vilkår på en lettere forståelig måde, da ikke 

alle er bekendte med konsekvenserne af de valg, de tager. Younes derimod er meget ligeglad, 

i forhold til den data der bliver indsamlet om ham, hvor han udtrykker at han aldrig har læst 

cookies før;  

“Jamen der vil jeg gerne være ærligt og svare, at jeg aldrig nogensinde har læst noget af det, 

inden jeg går ind på Insta eller nogen andre sider for den sags skyld.” (Bilag 3 for interview 

med fokusgruppe s. 13).  

I dette citat af Younes, fortæller han, at han aldrig har læst Instagrams vilkår og betingelser. 

Både Aya, Noah og Younes læser ikke Instagrams vilkår og betingelser, før de accepterer 

cookies. Alle brugere af Instagram har muligheden for at læse vilkår og betingelserne, og 

finde ud af hvilke data, der bliver samlet om dem. Det er dog en lang beskrivelse, som er 

svær at læse og forstå, og det kan ses hos vores informanter.  

 

7.2.3 - Gruppedynamik 

I vores interview var Leila den informant, som havde de mest uddybende svar. Grunden til 

dette kan være, at hun studerer jura, og har bedre styr på, hvilke konsekvenser det kan have. 

Samtidig er Leilas synspunkter og holdninger en del anderledes i forhold til de andre, hvilket 

kan vurderes i forhold til vores problemstilling. De unge mennesker har svært ved at agere sig 

i et samfund med overvågning, og er ofte ikke bekendte med hvilke konsekvenser det kan 
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medføre. Hvis de unge ikke har en viden inden for emnet omkring overvågning, kan det være 

svært for dem at tage beslutninger, men i og med at Leila er bekendt med lovgivningen, har 

hun en bedre forståelse inden for, hvad det kan betyde for individet.   

“Lige for at afbryde, så forstår jeg godt det med i siger det er til underholdning, men selvom 

det bare er underholdning, så bliver jeres data stadig indsamlet. Hvilke konsekvenser der tale 

om kan jeg ikke sige, men alt man gør på nettet har jo en form for konsekvens, fordi det bliver 

gemt.” (Bilag 3 for interview med fokusgruppe s. 15).  

 

Den gældende gruppedynamik blandt vores informanter var varierende. Leila havde ikke 

noget imod at afbryde, eller var bange for at komme frem med hendes holdninger og 

erfaringer. Sarah havde delvist samme holdninger som Leila, og Noah og Younes var lidt 

mere tilbageholdende i deres udtalelser, hvor derimod Aya var den informant, der havde 

mindst at sige, hvilket kan skyldes hendes alder, og at hun er den der gør mindst brug af 

Instagram, da hun kun benytter sig af Instagram ca. en time om dagen.  

 

I forhold til gruppedynamikken i et fokusgruppeinterview, nævner Damgaard, at det er vigtigt 

at sammensættelsen af gruppedeltagerne vurderes (Damgaard, Kristensen, & Hussain, 2009, 

s. 137). Vores gruppemedlemmer kender ikke alle hinanden på tværs, men nogle af dem har 

bekendtskaber til hinanden. De starter ud med at være backstage, i det at de trygge rammer 

omkring dem skal dannes, dog med fordelen af, at de fleste ikke er helt fremmede for 

hinanden. Dette skaber overgangen fra backstage til frontstage i en nemmere grad, da 

informanterne bliver interviewet med folk de kender, som gør at de kan være sig selv, og 

udtrykke deres følelser og holdninger. Ved at analysere, hvorvidt vores informanter er i en 

frontstage eller backstage atmosfære, gjorde at vi kunne gøre brug af interaktionsanalyse 

metoden. Det var derudover også grunden til, at vi besluttede, at det kun var to 

gruppemedlemmer, der skulle fortage selve fokusgruppeinterviewet, da andet kunne virke 

overvældende  (Halkier, 2016). 

 

7.2.4 - Dataindsamling 

I interviewet spørger vi vores informanter, hvorvidt de er bevidste om, at Instagram 

indsamler deres data. Dertil svarer Leila, at hun er opmærksom på, at Instagram indsamler 

hendes data, og bruger cookies, men hun tvivler på hvor mange mennesker, der egentlig læser 

vilkår og betingelserne og ovenikøbet forstår det, der står. 
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“ Ja, altså det noget med, at de kan bruge det til at overvåge os på de sociale platforme og 

det med at de indsamler alt vores data, det er sådan set det jeg ved om det. En anden ting 

som er vigtigt er, at de skal fortælle os, at de bruger cookies på Instagram, da det er en lov, 

de må nemlig ikke bruge cookies uden vores tilladelse, men så er spørgsmålet om, hvor 

mange mennesker der læser det, før de accepterer cookies.” (Bilag 3 for interview med 

fokusgruppe s. 13).  

 

Leila nævner, at cookies er med til at overvåge os gennem de sociale platforme, da det 

indsamler alt vores data. Dog nævner hun, at det er et valg man får stillet, når man benytter 

sig af Instagram, hvortil man kan vælge at acceptere cookies eller takke nej til det. Hun har 

tidligere i interviewet nævnt, at hun personligt selv har haft prøvet at læse disse vilkår og 

betingelser, så hun nogenlunde har en forståelse for, hvad det egentlig er hun siger ja til, men 

at hun gik hurtigt død i det, og bare ender med at acceptere til sidst.  

“Jo altså jeg har haft læst det før nogle gange, men på en anden side end Instagram, men jeg 

gik meget hurtigt død i det, og så trykkede jeg bare accepter haha.” (Bilag 3 for interview 

med fokusgruppe s. 13). 

“Ja, jeg har det samme svar som Sarah. Til gengæld har jeg haft prøvet at læse Instagrams 

cookies osv., men jeg forstod det ik rigtig, og gik også død i det, så jeg trykkede også bare 

accepter.” (Bilag 3 for interview med fokusgruppe s. 13). 

Både Sarah og Leila fortæller, at de har haft prøvet nogle gange, dog har Sarah kun haft 

prøvet på nogle andre sider end Instagram. Dette indikerer, at hun er interesseret i, hvad det 

egentlig er hun accepterer med hensyn til cookies, men at hun går død i det, hvilket kan være 

grundet den lange tekst, der er.  

I forhold til, hvorvidt brugernes data bliver samlet på Instagram, er der mange af informanter, 

der ikke ved hvilke konsekvenser, det kan have.  

“Lige for at afbryde, så forstår jeg godt det med i siger det er til underholdning, men selvom 

det bare er underholdning, så bliver jeres data stadig indsamlet. Hvilke konsekvenser der tale 

om kan jeg ikke sige, men alt man gør på nettet har jo en form for konsekvens, fordi det bliver 

gemt.” (Bilag 3 for interview med fokusgruppe s. 15). 

Leila påpeger, at hun er bevidst om, den indsamlede data på Instagram kan have 

konsekvenser for brugerne, da hun siger den indsamlede brugeraktivitet bliver gemt. Dog ved 
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hun ikke, hvilke konsekvenser det kan medføre for brugeren i fremtiden. Dette kan måske 

skyldes, at hun ikke har haft læst Instagrams vilkår og betingelser, som tidligere nævnt.    

 

7.2.5 - Fokusgruppe i forhold til overvågningskapitalisme 

Ud fra ovennævnte citater og argumenter, kan man koble Zuboffs teori omkring 

overvågningskapitalismen på. Ifølge Zuboff ligger problematikken nemlig ved, at vi er 

informeret om, at vores personlige data bliver indsamlet, men oftest ved vi ikke hvilke 

konsekvenser, det kan medføre (Zuboff, 2019). I forhold til vores fokusgruppe betyder dette, 

at brugerne kan have svært ved at gennemskue de konsekvenser, der kan være, når deres data 

bliver gemt, og det kan vi også se blandt vores informanters svar, om hvorvidt de er 

velinformeret omkring, hvilke konsekvenser det kan medføre, når deres data bliver indsamlet.  

“Lige for at afbryde, så forstår jeg godt det med i siger det er til underholdning, men selvom 

det bare er underholdning, så bliver jeres data stadig indsamlet. Hvilke konsekvenser der tale 

om kan jeg ikke sige, men alt man gør på nettet har jo en form for konsekvens, fordi det bliver 

gemt.” (Bilag 3 for interview med fokusgruppe s. 15). 

I forhold til Zuboff kan der ses indikationer for, at hendes teori om at 

overvågningskapitalismen ikke agerer under synlige forhold, stemmer overens. Ud fra Leilas 

udtalelse om dataindsamlingen, kan Zuboffs teori være med til at belyse det faktum omkring, 

at brugerens adfærd bliver iagttaget, under usynlige forhold  (Zuboff, 2019, s. 218). Formålet 

med dataindsamlingen er bl.a. med til, at virksomheder kan sende reklamer og annoncer ud 

til diverse brugere. Dette betyder dog også, at mange brugere oplever at få reklamer som er 

baseret på deres adfærdsmønster, uden at forstå den bagvedliggende proces ved dette (Zuboff, 

2019, s. 10). I fokusgruppeinterviewet nævner Sarah et eksempel på hendes data, der blevet 

udnyttet i forhold til overvågningskapitalismen: 

“Jeg har endda oplevet, at jeg har bestilt Just Eat en dag, hvortil jeg de næste mange dage 

efter det, blev ved med at se reklamer fra Just Eat.” (Bilag 3 for interview med fokusgruppe 

s. 14).  

Sarah har bestilt mad over Just Eat én gang, og derefter fået en masse reklamer og tilbud fra 

Just Eat på Instagram. Dette eksempel indikerer til at, menneskets usynlige adfærdsmønster 

igen på internet bliver iagttaget, og derfor kan den sociale platform Instagram med deres 

usynlige fremgangsmåder vide vores ønskede interesser, som Zuboff også udtaler sig om.  
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I forhold til Zuboffs teori, kan man igen se en sammenkobling mellem hendes teori og vores 

informanters svar. Sarahs oplevelse omkring Just Eat reklamer, har ifølge Zuboff formål at 

tilrettelægge bestemte reklamer, som er tilegnet til den enkelte brugere (Zuboff, 2019, s. 10). 

Vores målgruppe i vores projektet er 16-24 år, som også spiller en rolle, når det kommer til 

Zuboffs teori. I vores fokusgruppeinterview, nævner en af vores yngste informanter følgende: 

"Når man tænker over det, så er det virkelig skræmmende, at vi bliver overvåget i sådan en 

høj grad. Og det med at jeg får tilpasset mine reklamer efter mine interesser og omvendt med 

jer.” (Bilag 3 for interview med fokusgruppe s. 15). 

Ovenstående citat indikerer, at der er opstået en form for utryghed blandt den yngre 

generation. Vores informant Noah giver nemlig udtryk for, at det er skræmmende, at man 

bliver overvåget på denne måde, som man nu gør. På baggrund af Zuboffs teori, erfarer de 

yngste medlemmer en destruktiv dynamik generelt på de sociale platforme. Dette indikerer at 

de unge ikke længere har et ‘tilflugtssted’, da de bliver overvåget konstant (Zuboff, 2019, s. 

21).   

 

7.2.6 - Delkonklusion 

Vi kan konkludere, at vores fokusgruppeinterview startede ud med en præsentation, hvortil vi 

fik skabt en overgang fra frontstage til backstage, for at skabe en god atmosfære. Vores 

fokusgruppeinterview fulgte en løs struktur, da vi derfor kunne stille vores informanter 

yderligere relevante spørgsmål, hvortil vi kunne for uddybende svar, som senere hen gavnede 

os. Før vi kunne bedømme, om hvorvidt vores informanter havde en forståelse af vores 

overordnede emne, var det vigtig at finde ud af, hvorvidt de bruger den sociale platform 

Instagram og til hvilket formål. Informanterne benyttede sig af Instagram minimum 1 time 

om dagen, og hovedsageligt til formålet underholdning. Derfor kan vi ud fra dette afgøre, at 

vores informanter med aldersgruppen 16-24 år, har et relativt stort kendskab til Instagram, og 

hvordan det fungerer. Dog kender de ikke til de konsekvenser, dataindsamlingen på 

Instagram kan have for dem, hvilket også er hvad Zuboff nævner som er en af 

problematikkerne ved sociale platforme. Nemlig, at vi er informeret om at vores personlige 

data bliver indsamlet, men oftest ved vi ikke hvilke konsekvenser, det kan medføre. Det 

mener hun også, betyder at mange brugere oplever, at få reklamer som er baseret på deres 

adfærdsmønster uden at forstå den bagvedliggende proces ved det. Dette ses der også 
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indikationer på, i vores fokusgruppeinterview, da Sarah nævner et eksempel på, at hendes 

data er blevet udnyttet i forhold til overvågningskapitalismen. Hun har nemlig fået en masse 

reklamer på Instagram, baseret på noget hun har søgt på andre steder. 

 

7.3 - Eliteinterview  

I det følgende afsnit vil der forekomme en analyse af vores eliteinterview med Anders 

Albrechtslund. Analysen vil gribe fat i vigtige pointer, samt forsøge at skabe en forståelse for, 

hvordan Anders Albrechtslund definerer både overvågning, samt hans definition af 

overvågning på sociale platforme. Derudover er hensigten med analysen at finde ud af, hvilke 

problemstillinger der er at finde ved overvågning af vores målgruppe. Formålet med analysen 

er altså at finde frem til nogle spændende problemstillinger, meninger og synspunkter, der har 

en relevans for projektets fremgang, som vi senere hen bruger i diskussionen.  

Interviewet blev afviklet d. 7. april 2021 digitalt på Zoom-platformen. Interviewet blev 

udarbejdet som et semistruktureret interview, hvor nogle spørgsmål er blevet gjort klar, og 

sendt ud til informanten inden. Undervejs har der været plads til supplerende spørgsmål. 

Nergiz Baze Akkoyun og Nilay Atan – to af gruppemedlemmerne havde til opgave at 

interviewe, hvor de skiftedes til at stille spørgsmål. De andre gruppemedlemmer optog, og 

fulgte samtidig med i interviewet.  

Anders Albrechtslund er lektor ved Institut for kommunikation og kultur på Aarhus 

Universitet, (Albrechtslund, Anders Albrechtslund, u.d.) med en Ph.d.  i 

informationsvidenskab  (Albrechtslund, Anders Albrechtslund, u.d.). Vi har på baggrund af 

hans bog “Overvågning” udarbejdet en interviewguide, og dernæst foretaget et eliteinterview 

med, for at få flere dybdegående svar.  

 

7.3.1 - Interviewguide 

1. Kan du fortælle lidt om dig selv og din akademiske baggrund?   

2. Hvad er overvågning? - Og hvad synes du er den ideelle mængde af overvågning?   

3. Hvilke grunde er der, udover dem der er nævnt i din bog, som kan bringe unge i farezonen 

i forhold til overvågning? Og hvordan ser udviklingen ud, i forhold til unges forbrug af 

sociale medier i fremtiden?   



 65 

4. Du siger man ikke skal drømme om et overvågningsfrit samfund, hvorfor ikke?  

5. Er alle grunde til overvågning lige gode? Er en valid til at f.eks. sociale medier overvåger 

brugerne i den grad de gør?  

6. Hvad kan man gøre, for at unge bliver mere bevidste omkring deres dataindsamling?  

7. Kender du Shoshana Zuboff? Hvis ja, hvilken tilgang har du til Zuboffs udsagn om 

overvågningskapitalisme?   

 

Anders Albrechtslund skriver i sin bog, at vi i de sidste to årtier har ændret vores liv i forhold 

til overvågning, og at vi lever i en overvågningskultur. Vi møder overvågningen i vores 

dagligdag gennem kamera, smartphones og sociale platforme såsom Facebook og Instagram  

(Albrechtslund , Overvågning, 2016, s. 9).  

Hertil fandt vi det interessant at udspørge ham yderligere indtil dette; 

“Jamen altså jeg har egentlig en bred definition af overvågning, som handler om alle de 

processer som har at gøre med personlige oplysninger, der bruges til mange forskellige ting, 

altså til styring, omsorg, kontrol og manipulation osv., men altid noget som har en anden 

systematik i sig. “ (Bilag 2 for eliteinterview s. 3). 

I det ovenstående citat definerede Anders Albrechtslund overvågning generelt, men han 

uddybede yderligere ved at sige, at der er to niveauer af overvågning i forhold til de sociale 

platforme. Det første niveau han nævner, er selve platformen, som gemmer data fra brugerne. 

Niveauet er kendetegnet ved forholdet mellem platform og bruger. Der er altså en masse data, 

der cirkulerer. Det andet niveau Anders Albrechtslund nævnte, kalder han for det 

interpersonelle niveau, som dækker over det netværk vores målgruppe er en del af, når de 

begår sig på Instagram. Overvågningen på dette niveau dækker over det, som brugeren selv 

poster. Her menes der opslagene, kommentarer, stories osv. Anders Albrechtslund siger at, i 

og med at man selv poster informationer og billeder af sig selv, tager man selv del i 

overvågningen, og at de informationer man deler, er valutaen for at være en del af det sociale 

netværk på Instagram og andre sociale platforme. Af den grund indikerer dette, at de unge i 

vores målgruppe selv tager aktiv del i overvågningen, ved selv at dele data i form af opslag. 

Dette uddyber han yderligere i nedenstående citat.  
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“ (…) Det er også overvågning, hvor man selv er aktiv spiller i det. Man er ikke et passivt 

objekt, der bliver overvåget, men man er faktisk et subjekt, som selv deler ud af sin forskellige 

informationer, der så spiller en rolle i det sociale. (…) “ (Bilag 2 for eliteinterview s. 4). 

Anders Albrechtslund mener ikke, at man bliver overvåget uden videre, men at man selv er 

med til at dele informationer på de sociale platforme. Albrechtslund fremhæver i sin bog, at 

et moderne samfund er baseret på overvågningen, og man derfor ikke skal drømme om et 

overvågningsfrit samfund. Han mener, at det er bedre at diskutere hvordan man gør 

overvågningen bedre  (Albrechtslund , Overvågning, 2016, s. 18).  

Han fortæller i eliteinterviewet, at;  

“ (…) Hvis vi taler om sociale medier igen, så er der hele tiden nogle normer til forhandling, 

altså hvad er det man gør, hvad deler man, og hvad skriver man til hinanden osv. (…) ” 

(Bilag 2 for eliteinterview s. 4).  

Vi er ikke passive i forhold til overvågning, men vi er selv med til at dele vores informationer 

ud til platformene, og derfor mener Albrechtslund, at vi i stedet skal være kritiske over for 

vores handlinger på de sociale platforme.  

Da vi spurgte Albrechtslund om hvilke faktorer, der kunne være med til at bringe særligt 

unge i farezonen i forhold til overvågning på de sociale platforme, udtrykte han hvor 

komplekst og stort spørgsmålet var.  

Han svarede: 

”Det er et stort spørgsmål. Det er komplekst overvågning. Det er virkelig svært for både 

unge og gamle at gennemskue, det der foregår - måske særligt det forhold til de store tech- 

giganter, som bruger ens data til alt muligt. Men også selvfølgelig, hvem er det, der kan se 

med, læse med eller få adgang til den data, man deler. Hvis man skriver noget et sted, er det 

så noget, der dukker op i andre sammenhænge” (Bilag 2 for eliteinterview s. 5).  

I ovenstående citat gør Albrechtslund det klart, at det kan være svært for både unge og ældre 

mennesker, at navigere rundt hvordan overvågningen fungere, samt hvilke forhold som er 

problematiske for vores målgruppe. Dog nævner han, at det særligt kan være forholdet 

mellem de store tech-giganter og de unge, som kan give problemer. Han begrundede med, at 

de unge ikke har kontrol over hvordan tech-giganterne bruger deres data. Dette kan skyldes 

unges tendens til at acceptere cookies uden at læse vilkår og betingelser. Her kan vores unge 
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målgruppe miste magten over deres egen data, og har hermed ingen kontrol over den længere. 

Hans svar indikerer hermed, at vores målgruppe ikke ved, hvem der kan tilgå deres data. 

Anders Albrechtslund uddybede med at sige:  

 ” (…) Ligesom ved overvågning i andre sammenhænge, så synes jeg, det at være 

diskuterende, være opmærksom på det, og hele tiden have fokus på det på en eller anden 

måde. Det er ikke noget man skal undgå. Jeg synes ikke man skal undgå at være på 

internettet eller bruge sociale medier, bare fordi der er en fare ved det. Det er mere det at 

håndtere de ting, og være opmærksom på, hvad der nu kan være af konkrete problemer. Så 

det vil jeg sige er min tilgang til det.” (Bilag 2 for eliteinterview s. 5).  

I ovenstående citat uddybede Albrechtslund med, hvilke farer der kan være, men han fortalte 

også, at overvågning ikke er noget, man kan undgå. Han mener i stedet, at vores målgruppe 

skal være bedre til at være kritiske. Det kunne de f.eks. gøre være ved at læse vilkår og 

betingelser, så de er klar over, hvilke aftaler de indgår med. 

Albrechtslunds holdninger omkring Shoshana Zuboff er blandet, og vi fandt det relevant at 

udspørge ham om hans holdning til hendes udsagn omkring overvågningskapitalisme, hvor 

han har både nogle gode, og nær så gode holdninger til hendes udsagn.  

Han nævner følgende;  

“ (…) Det er klart at hendes teori om den datahøst, der er, er en forretningsmodel for store 

tech-firmaer. Man siger ’hvis det er gratis, så er du produktet’. Det er et udsagn om, at data 

bliver indsamlet, brugt og solgt osv. Hun går skridtet videre og siger, og fordi de er sådan, så 

forsøger de store tech-firmaer at manipulere med vores adfærd. Det er ikke bare sådan, at de 

indsamler vores data, men de prøver at lave vores adfærd om via deres platforme. (…) “ 

(Bilag 2 for eliteinterview s. 8).  

Han mener, at hun har en pointe, og at det er relevant at hun er trådt frem og sat fokus på 

debatten. Udtrykket, som Albrechtslund nævner, ‘hvis det er gratis, er du produktet’, er 

samtidig også relevant for vores projekt. De her reklamer som er baseret på dine data, dukker 

op gratis, men man er produktet, i det at reklamerne kan friste brugeren til at købe.  

Dertil udtrykker Albrechtslunds også en kritik i forhold til Zuboffs teori, ved at nævne; 

 

 “ (…) hun undervurderer meget vores egen selvbestemmelse, og at vi er subjekter, der kan 

handle, sige fra og gøre noget andet. Det er det som man kalder ’agency’ eller ’agens’ - vi 
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har en stemme, og vi kan også godt gøre noget. Jeg synes, hun har en tendens til at reducere 

os mennesker og brugere til nogle statister, som bare bliver nogle får, der bliver trukket 

rundt i næsen på de her platforme. (…) ” (Bilag 2 for eliteinterview s. 8).  

Albrechtslund mener ikke, at vi ikke har andre muligheder end at blive overvåget, og at vi 

godt kan sige fra. Han mener, at Zuboff sætter os i en bås, hvor vi er magtesløse, men at vi i 

virkeligheden har en stemme som kan sige fra. Dertil siger han; “Selvom man bliver 

manipuleret, så kan man også lave en respons. Der er mulighed for modstand – ’resistence is 

possible’ “ (Bilag 2 for eliteinterview s. 8).  

Hans kritik lyder på, at vi godt som individer har mulighed for at gøre modstand mod denne 

overvågning, men vi simpelt bare lader være, men det ikke er det samme som vi ikke andre 

muligheder har.  

 

7.3.2 Delkonklusion af eliteinterview 

Analysen af vores eliteinterview resulterede i en bredere forståelse af Anders Albrechtslunds 

synspunkter i forhold overvågning af unge på de sociale platforme. Vi kom frem til, at man 

kunne definere overvågningen på forskellige niveauer, hvori den ene bliver kendetegnet ved 

forholdet mellem platform, data og bruger. Det andet niveau kaldet det interpersonelle 

niveau, dækkede over hans teori om, hvordan unge er med til at overvåge sig selv, hvilket er 

interessant grundet ansvaret for overvågningen bliver lagt i skødet på brugeren selv. 

Analysen fik også fremhævet, at Anders Albrechtslund ikke mener, at man bør holde sig fra 

Instagram og andre sociale platforme, men blot være mere forsigtig. Dette er relevant, da han 

samtidig indikerede et magttab i forholdet mellem vores målgruppe og tech-giganter. Et af de 

store problematikker Albrechtslund mente er, at de unge ikke læste vilkår og betingelser, før 

de accepterede cookies, hvilket bliver spændende at diskutere i forhold til svarene i vores 

spørgeskemaundersøgelse. Derudover blev Anders Albrechtslunds holdninger analyseret i 

forhold til overvågningskapitalismen, hvilket ledte frem til, at han var enig i hendes påstande 

om at unge er i farezonen i forhold til de store tech-giganter, samt hvis appen er gratis, så er 

brugeren produktet. Dog mente Albrechtslund ikke, at Shoshana Zuboff tog nok højde for 

unges egen selvbestemmelse i forhold til den datahøst, som Shoshana Zuboff mener, der 

foregår. Dette har relevans for vores projekt, da det kan gøre vores diskussion nuanceret.  
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7.4 - Komparativ analyse af ”Overvågning” og eliteinterview 
Dette afsnit vil indeholde en komparativ analyse af eliteinterviewet med Anders 

Albrechtslund og hans synspunkter fra hans bog ”Overvågning”. Formålet med denne analyse 

er at se om der er lighed mellem hans svar fra interviewet og hans synspunkter fra bogen. Det 

er relevant at analysere, tjekke og sammenligne ligheder og forskelle, da dette kan være med 

til at skærpe hans troværdighed i forhold til analysen af eliteinterviewet, og styrke 

eliteinterviewets position i projektets diskussion. 

Hvis man læser i Anders Albrechtslunds bog ”Overvågning” kan man finde hans synspunkter 

omkring overvågning. Albrechtslund mener, at vi er med til at overvåge os selv med de nye 

teknologier. Han nævner, at vores overvågningskultur har dybe rødder både i historien, 

filosofien og skønlitteraturen (Albrechtslund , Overvågning, 2016, s. 10). Albrechtslund 

pointerer, at de sociale platforme indsamler data om alt, hvad vi interesserer os for på nettet. 

Han mener derfor, at det er med til at øge indtjeningen. Samtidig nævner han, at mange godt 

er klar over, at deres digitale spor bliver registreret, indsamlet og lagret, dog er forbrugerne 

ikke bekendte med konsekvenserne af dette (Albrechtslund , Overvågning, 2016, s. 15). 

Albrechtslund fremhæver, at et moderne samfund er baseret på overvågningen, og man derfor 

ikke skal drømme om et overvågningsfrit samfund. Han mener, at det er bedre at diskutere, 

hvordan man gør overvågningen bedre (Albrechtslund , Overvågning, 2016, s. 18). Anders 

Albrechtslund skriver, at særligt børn og unge er i farezonen, da de ikke kender 

konsekvenserne af deres opførsel online (Albrechtslund , Overvågning, 2016, s. 39). 

Virksomheder bag sociale platforme laver annoncer baseret på den viden, de har indsamlet 

om brugernes adfærd, og på denne måde tjener virksomhederne penge (Albrechtslund , 

Overvågning, 2016, s. 41). 

I eliteinterviewet lagde Anders Albrechtslund igen vægt på, at vi er med til at overvåge os 

selv. Dette forklarede han med det interpersonelle niveau af overvågning, som dækker over 

de ting vi selv deler på de sociale platforme. Bogen og eliteinterviewet har altså ligheder her, 

og hans forklaringer hænger sammen.  

Albrechtslunds forklaring af de unge i forhold til sociale platforme i eliteinterviewet stemte 

overens med hans forklaring af problematikken i hans bog. I bogen skriver han, at særligt 

børn og unge er i farezonen, grundet mangel på kendskab til konsekvenserne (Albrechtslund , 

Overvågning, 2016, s. 39). I eliteinterviewet sagde han at unge bl.a. var i farezonen, grundt 

det kan være svært at gennemskue, hvordan de store tech-giganter bruger deres data (Bilag 2 
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for eliteinterview s. 5). Dog var hans svar en anelse mere nuanceret i eliteinterviewet. Han 

sagde nemlig her, at unge var bedre til at bruge platforme, hvilket er en fordel.  

 

Kapitel 8: Produkt 
Det kommende afsnit vil omhandle vores valg af produkt. 

I dette projekt har vi valgt at benytte os af en auditiv formidlingsform som vores visuelle 

produkt. Det visuelle aspekt af projektet skal være en podcast, hvor vi debatterer overvågning 

på Instagram, i forhold til projektets resultater og vores målgruppe. Debatten kommer rundt 

om Anders Albrechtslund, Shoshana Zuboff, deres synspunkter og hvordan det kan kobles op 

på den overvågning, der finder sted på Instagram. Derudover vil effekten af overvågningen 

blive debatteret i forhold til unges sociale adfærd, plus begreber som FOMO vil blive 

inddraget i debatten. Ved hjælp af en podcast, kan vi italesætte de problematikker og 

dilemmaer, som vi har undersøgt gennem vores projekt.  

Vi har valgt at lave en podcast, da denne formidlingsform har udviklet sig hurtigt gennem de 

seneste par år. Der er sket en markant stigning i, at unge i alderen  

fra 15 til 24 år lytter til podcast, her er der tale om hele 57% (Slots- og Kulturstyrelsen, 

2019)Derfor var det oplagt, at vores visuelle produkt skulle være en podcast, da vores 

målgruppe er fra 16 til 24 år.  

 

Kapitel 9: Diskussion 
 

9.1 - Overvågningskapitalisme vs. Målgruppe 
I dette kapitel vil vi diskutere det ovenstående empiri, som vi har indsamlet gennem projektet. 

Der vil fremkomme en diskussion mellem Shoshana Zuboff og Anders Albrechtslund, samt 

inddragelse af vores analyser, fremgangsmåder og teori.  

Begrebet overvågningskapitalisme af Shoshana Zuboff dækker over, hvordan overvågning 

bruger persondata til at skabe fortjeneste i samfundet. De store sociale platforme indsamler 

vores data, og videresælger det til virksomheder, som bliver brugt til at tilrettelægge bestemte 

reklamer, som er tilpasset til den enkelte bruger (Zuboff, 2019, s. 10). Et citat, som vi mener 

har en central pointe, er citatet fra Zuboff; ”If it’s free, then you are the product” (Zuboff, 
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2019, s. 10). Det er gratis at benytte sig af de sociale platforme, heriblandt Instagram, hvortil 

hun mener at brugeren selv bliver til produktet. Anders Albrechtslund har derimod en anden 

tilgang, hvor han mener, at vi som individer selv har en stemme, og kan sige fra. Han nævner 

samtidig, at vi ikke er nogle ‘får’, som bliver styret gennem de sociale platforme (Bilag 2 for 

eliteinterview s. 8). 

Albrechtslund citerer;  

“(...) hun undervurderer meget vores egen selvbestemmelse, og at vi er subjekter, der kan 

handle, sige fra og gøre noget andet. Det er det som man kalder ’agency’ eller ’agens’ - vi 

har en stemme, og vi kan også godt gøre noget.” (Bilag 2 for eliteinterview s. 8). 

Som læst i ovenstående citat kan vi forstå, at Albrechtslund ikke mener, at vi er subjekter, 

altså et produkt, som bliver styret. Zuboff nævner, at der er store konsekvenser i vente, i og 

med at teknologien fylder en del i vores hverdag (Zuboff, 2019, s. 11). Her går 

Albrechtslunds kritik af Zuboff i hånd med, at han ikke mener, at vi skal drømme om et 

overvågningsfrit samfund, men at vi i stedet skal diskutere, hvordan det er, at vi kan gøre 

overvågning bedre (Albrechtslund , Overvågning, 2016, s. 18). I forlængelse af dette, har vi i 

vores spørgeskemaundersøgelse adspurgt vores respondenter i forhold til reklamer og cookies 

på Instagram. Hvis man kigger på de tre svar vi fra vores spørgeskemaundersøgelse, er det 

interessant at 82,4% af de adspurgte har svaret (Bilag 4 - figur 7), at de er opmærksomme 

på, at deres reklamer på Instagram er tilpasset deres brugeraktivitet og data, men at 84% ikke 

ved hvordan Instagram bruger den indsamlede data til (Bilag 4 - figur 6). Dette indikerer, 

at vi har et paradoks, grundet svarene er modstridende. Hvis vores målgruppe er klar over at 

reklamerne er baseret på deres brugeraktivitet og data, hvorfor har de så svaret at de ikke ved, 

hvordan Instagram bruger den indsamlede data? Det tyder på at de har lidt viden omkring, 

hvordan deres data bliver brugt, men ikke har det store overblik. Årsagen til at vores 

målgruppe kommer med disse modstridende svar, kan findes i det tredje svar fra 

spørgeskemaundersøgelsen. Her svarede 93,5% af de adspurgte at de ikke læste vilkår og 

betingelser (Bilag 4 - figur 5). Det svar viser sammenhængen mellem, hvorfor de adspurgte 

ved at reklamerne er baseret på brugeraktivitet og data, men ikke føler de ved hvad deres data 

bliver brugt til.  Dette hænger sammen med Albrechtslunds udtalelser omkring individet selv 

har muligheder for at sige fra, og at ansvaret principielt ligger på os selv.  

I vores spørgeskemaundersøgelse fik vi 307 svar, og dertil fik vi generelt set på de 

overstående spørgsmål over 80% enighed omkring at brugerne er opmærksomme på at de får 
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brugerdefinerede reklamer, men at de ikke læser vilkår og betingelser før man accepterer 

cookies. Grundet dette, valgte vi at foretage et fokusgruppeinterview, da vi gerne ville 

indsamle flere dybdegående svar. Vores informant i vores fokusgruppe interview Sarah, 

nævner følgende: “Ja, jeg heller ikke ligeglad, men jeg synes det burde skrives på en lettere 

og forståelig måde eller noget, så det nemmere at læse og så skal der ik stå så meget.” (Bilag 

3 for interview med fokusgruppe s. 13).  

Dette understøtter Albrechtslunds påstand omkring, at man ikke skal drømme om et 

overvågningsfrit samfund, men i stedet skal man diskutere, hvordan man kan forbedre 

forholdene mellem platform og bruger. Dertil er Sarah et tydeligt eksempel, da hun mener at 

man skal gøre det nemmere at læse f.eks. vilkår og betingelser, i stedet for at fjerne cookies 

helt. Hvis vi derimod vender tilbage til Zuboffs udsagn vedrørende de store konsekvenser der 

i vente, i forhold til at samfundet er præget af teknologien, nævner Leila i vores 

fokusgruppeinterview;  

“ (…) selvom det bare er underholdning, så bliver jeres data stadig indsamlet. Hvilke 

konsekvenser der tale om kan jeg ikke sige, men alt man gør på nettet har jo en form for 

konsekvens, fordi det bliver gemt.” (Bilag 3 for interview med fokusgruppe s. 15).  

Det ovenstående citat indikerer en vigtig problemstilling. Netop omkring at den indsamlede 

data på internettet, giver konsekvenser for vores målgruppe. Denne problemstilling er en 

fællesnævner for Zuboff og Albrechtslund, da de begge har udtrykt at de unge brugere ikke er 

klar over konsekvenserne af den datahøst som foregår. Dog er Zuboff mere kritisk end 

Albrechtslund, grundet hendes tese om, at unge selv er produktet. På den anden side 

forklarede Albrechtslund problemstillingen med hans andet niveau af overvågning, som han 

kaldte det interpersonelle niveau. Det interpersonelle niveau dækker over informationerne 

vores målgruppe selv deler, uden eftertanke på, hvor dataene kan havne på et senere 

tidspunkt. Albrechtslund er hermed enig i, at der er klare konsekvenser, men mener at unge 

bør være mere kritiske og derigennem selv står med dele af ansvaret, for hvordan deres data 

kan blive brugt.  

 

9.2 - Brugerbaserede reklamer 

I dette afsnit vil vi inddrage holdninger og synspunkter fra fokusgruppeinterview, teori fra 

Tarleton Gillespie og trin 4 med henblik på at diskutere brugerbaseret reklamer på Instagram. 
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Relevansen for at diskutere ovenstående emne bygger på Shoshana Zuboffs synspunkt 

vedrørende de sociale platformes forretningsmodel. I det at vores personlige oplysninger er 

blevet en handelsvare, hvis primære mål er at generere fortjeneste, hvilket gør brugeren til 

produktet, var det relevant for projektet, at vi fik adspurgt vores respondenter og informanter 

om, hvorvidt de føler at de er under en overvågning, eller om at de ser det som en service.  

I vores spørgeskemaundersøgelse adspurgte vi vores respondenter om hvorvidt de anser 

brugerbaseret reklamer som en overvågning eller service. Hertil svarer 76,6% på, at de anser 

det som overvågning, og at 23,4% ser det som service (bilag 4, figur 9). Dette giver et indtryk 

af, at langt de fleste mener, at det er overvågning. Dette kan suppleres med vores 

fokusgruppe, hvor vi spurgte vores informanter om de nogenlunde samme spørgsmål. Vi har 

en lidt generel holdning omkring, hvad informanterne synes, men overordnet set er de fleste 

informanter enige om, at det er en ulempe (Bilag 3 for interview med fokusgruppe s. 14-16). 

Af den grund kan vi skabe et repræsentativt billede af vores målgruppes holdninger, både 

igennem vores spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview.  

 

9.3 - Tarleton Gillespie    

Tarleton Gillespie har skrevet essayet omkring relevansen af algoritmer, hvor han nævner 

seks relevante punkter indenfor algoritmer. I blandt de seks punkter, vil vi diskutere tre af 

dem i diskussionen; The Promise of Algorithmic Objectivity, Entanglement with practice og 

Patterns of inclusion.  

Virksomheder ønsker at fremstå på en god måde, ved at beskrive, hvad de bruger brugernes 

data til, men samtidig ønsker de at få provision. Blandt andet kan det ses ved 

virksomhedernes målrettede reklamer, hvor der bruges algoritmer til at lave målinger. 

Shoshana Zuboff udtalelse om overvågningskapitalisme kan sammenkobles med The 

Promise of Algorithmic Objectivity; 

“A new economic order that claims human experience as free raw material for hidden  

commercial practices of extraction, prediction, and sales” (Zuboff, 2019, s. 24).  

Zuboff mener, at man bruger frie data til reklameformål, for at få provision. Virksomheder 

ønsker at være objektive, men vi kan argumentere for, at de som udbydere er subjektive og 

ønsker at få en provision med de frie data, der er om brugerne.  
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Zuboff nævner yderligere, at brugerne kan få reklamer, uden at forstå den bagvedliggende 

proces  (Zuboff, 2019, s. 10), fordi brugerens adfærd bliver iagttaget, under usynlige forhold 

(Zuboff, 2019, s. 218). Dette kan sættes i relation til Gillespies teori om Entanglement with 

practice, hvor han beskriver at algoritmen er beregningsværktøjet som en virksomhed bruger 

til at give brugerne reklamer og annoncer (Gillespie, The Relevance of Algortihms, 2014, s. 

17). Den bagvedliggende proces med algoritmer på Instagram er ikke til at gennemskue for 

brugeren, fordi de ikke kender til processen. Grunden til dette kan være, at brugeren opfatter 

en algoritme og datastrukturer som det samme, men Gillespie siger at vi skal behandle 

datastrukturer og algoritmer som to separate ting.  (Gillespie, 2014, s. 3). Inden reklamerne 

kan leveres algoritmisk, skal data om brugeren være indsamlet først. 

 

9.4 - Aktører 

Vi har foretaget en aktør-netværksanalyse, for at samle et overordnet blik over aktørerne i 

vores projekt. Dette har haft en relevans, da det er vigtigt at kunne identificere, hvem der 

spiller en rolle, og hvilken forbindelse de har med hinanden. Vi har fået en forståelse for, 

hvilken position virksomheder og sociale platforme har for brugeren igennem Zuboff og 

Albrechtslund, hvilket gør at vi kan diskutere, hvilke forholde brugeren bliver udsat for.  

Hvis vi kigger på vores tredje del af vores aktør-netværk figur, kan vi se de funktionelle 

aktører. Der bliver dannet anbefalinger til den enkelte bruger på udforsk, ud fra Machine 

Learning, som har dannet rammen omkring brugerens interesser. Dette kan kobles til Anders 

Albrechtslund, som det interpersonelle niveau, der er nævnt i eliteinterviewet. Han nævner, at 

når man selv poster opslag, liker, kommentere og deler billeder, er man selv en del af 

overvågningen, og at dette er valutaen for at have en part på de sociale platforme. Disse 

valutaer som Albrechtslund snakker om, er det som er vist i del 3.1 og 3.2 i vores aktør-

netværksanalyse.  

I vores første del af vores aktør-netværksanalyse fremkommer forbindelsen mellem de 

primære aktører. Ved at virksomheder bruger Instagram til at sende annoncer ud til brugerne, 

sker der en indtjening. Dette kan man sætte i relation til Zuboffs udsagn omkring 

forretningsmodellen der foregår på de sociale platforme. Staten laver persondatalovgivning 

for brugeren, således at virksomheder skal dokumentere, hvordan de behandler 

personoplysninger. Dette gør de bl.a. for at beskytte brugernes data.  
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9.5 - Diskussion af trin 3 i forhold til Anders Albrechtslund, 

overvågningskapitalisme og spørgeskemaundersøgelse 
Dette afsnit kommer til at handle om de tilsigtede og utilsigtede effekter ved overvågning på 

de sociale platforme, herunder specielt Instagram. Diskussionen vil inddrage synspunkter fra 

eliteinterviewet, overvågningskapitalisme og svar fra vores spørgeskemaundersøgelse. Vi 

ønsker at diskutere dette, da analysen af trin 3 kommer ind på vigtige synspunkter i forhold til 

effekterne af overvågning på de sociale platforme. Dertil vil det være relevant at diskutere 

dette i forhold til ovennævnte emner, for at se om der er lighed mellem teori og vores 

indsamlede empiri.  

I analysen af trin 3 skrev vi på baggrund af vores empiri, at en utilsigtet effekt af overvågning 

på de Instagram var afhængighed. Vi kom i analysen frem til at vores målgruppe var 

afhængige af Instagram. Denne indikation var et resultat af vores empiri. I 

spørgeskemaundersøgelsen svarede 46,3% (Bilag 4 – Figur 3) at de brugte Instagram mere 

end en gang om dagen, og 38,1% (Bilag 4 – Figur 3) svarede at de brugte Instagram 

minimum en gang om dagen.  Disse svar sat sammen med spørgsmålet om, hvad vores 

respondenter bruger Instagram til, kan være med til at understøtte påstanden om afhængighed 

(Bilag 4 – Figur 3). 

På baggrund af resultaterne fra vores spørgeskemaundersøgelse, kom vi frem til at den 

overordnede utilsigtede effekt kunne være FOMO. Hvilket kan sammenlignes med Anders 

Albrechtslunds mening om unge på sociale platforme. Han nævnte i eliteinterviewet, at unge 

selv poster information, billeder, videoer og kommentarer hvilket er en form for valuta for at 

indgå i et socialt netværk (Bilag 2 for eliteinterview). Disse to synspunkter kan 

sammenlignes, da de unge fra vores målgruppe kan være bange for ikke at dele ting på 

Instagram, hvis det kunne give dem en følelse af udelukkelse. 

Hvis ovenstående skal sættes i forbindelse med overvågningskapitalisme, kan man nævne, 

hvordan Shoshana Zuboff udtalte, at hvis platformen er gratis, så er individet produktet 

(Zuboff, 2019, s. 10). Hvis man kigger på Zuboffs udtalelse, vidner den om at brugeren bliver 

brugt i platformenes forretningsmodeller, hvilket kan hænge sammen med Albrechtslunds 

mening om, at unge selv tager del i overvågningen. Forklaringen på sammenhængen mellem 

besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen, overvågningskapitalisme og eliteinterviewet kan 

ligge i den utilsigtet effekt FOMO, som dækker over unges afhængighed af Instagram på 

baggrund frygten for at være ude for fællesskabet. Hvis man overordnet set kigger på 
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overvågningskapitalisme, bunder teorien i en frygt for den datahøst, samt overvågning der 

finder sted på de sociale platforme. Dette kan sættes i forbindelse med et svar vi har modtaget 

i vores fokusgruppeinterview: ”Jeg poster ikke selv billeder, eller skriver med folk på Insta, 

da min gamle Insta har været blevet hacket før, så jeg passer meget på. (…)” (Bilag 3 for 

interview med fokusgruppe, s. 12).   

Sarah fremstår gennem dette citat, som et belæg for de farer, der er aktuelle gennem 

overvågningskapitalisme. At blive hacket er en klar utilsigtet effekt af teknologien Instagram, 

hvilket understøtter Zuboffs teori om, at særligt unge er i farezonen. 

 

9.6 - Delkonklusion for diskussion 
Vi kan på baggrund af diskussionen fra den indsamlede empiri konkludere at Zuboff og 

Albrechtslund har forskellige tilgange til, hvorvidt brugeren selv er med til at bidrage til 

overvågningen, eller at de bliver iagttaget uden deres velvidende. Vi har dermed også et 

generelt repræsentativt billede af vores respondenters og informanters svar på vores 

spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppe. De fleste er opmærksomme på de brugerbaserede 

reklamer, som tilgår deres sociale platforme, men langt de fleste ved, hvad deres data bliver 

brugt på. Dernæst er vi kommet frem til, at Tarletons teorier om algoritmer kan kobles til 

Zuboffs teori. Algoritmerne fungerer som beregningsværkøjer for virksomheder, hvor disse 

algoritmer hjælper virksomheden med at få en indtjening via målrettede reklamer. Brugerne 

har svært ved at gennemskue den bagvedliggende proces med algoritmer og datastrukturer, 

men Gillespie udtrykker at vi skal se det som to forskellige ting. I diskussionen i forhold til 

de utilsigtede effekter, kunne det konkluderes at FOMO, kunne være årsagen til at de unge er 

risikovillige i forhold til at dele ud af informationer om dem selv på sociale platforme. 

Derudover kan det på baggrund af diskussionen konkluderes, at målgruppe kan være i 

farezone, grundet den utilsigtede effekt hacking. 

 

Konklusion 

Dette afsnit kommer til at indeholde projektets konklusion, hvori der vil blive svaret på 

projektets problemformulering.  

På baggrund af projektets analyse og diskussion kan vi konkludere, at Instagrams 

anbefalingsalgoritmer påvirker unge i alderen 16-24 år, ved at lave anbefalinger, som på 

baggrund af den data de unge giver Instagram lov til at indhente. Anbefalingsalgoritmerne på 
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Instagram modtager data gennem de cookies vore målgruppe accepterer, hvilket gør at de kan 

lave anbefalinger på profiler, søgninger og så videre.  

Dette projekt rummer flere konklusioner, men på baggrund af projektets, empiri, analyse og 

diskussion kan det konkluderes, at unge i alderen 16-24 år kan sættes i sammenhæng med 

overvågningskapitalisme, da unge opgiver deres data, når de accepterer cookies, men uden at 

læse vilkår og betingelser. Herigennem har de unge i alder 16-24 år ikke længere kontrol over 

deres egen data, hvilket kan sættes i kontekst med Shoshana Zuboffs bekymringer for særligt 

de unge, når man snakker om overvågningskapitalisme. Derudover kan det konkluderes at de 

unge i alderen 16-24 år selv er med til at forstærke overvågningen der finder sted, grundet 

deres trang til at være en del af fællesskab. Dette blev konkluderet på baggrund af vores 

eliteinterview med Anders Albrechtslund, som fortalte om, hvordan unge uden bekymring for 

fremtiden selv delte informationer, billeder, videoer og kommentarer, for at indgå i et socialt 

netværk. 

Samlet set har arbejdet med dette projekt ledt til konklusionen om at unge i målgruppen 16-

24 år er hyppige brugere af Instagram. Derudover kan det konkluderes at de unge i vores 

målgruppe kan være i farezonen, når det kommer til datahøst på sociale platforme. Denne 

konklusion er baseret på, at det gennem vores spørgeskemaundersøgelse stod klart, at vores 

målgruppe accepterede cookies, men uden at vide hvad det indebar, samt hvilke 

konsekvenser, det kan medfølge. I projektets diskussion blev denne konklusion yderligere 

understøttet med svar fra vores fokusgruppeinterview.  
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