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Abstract: Information on the web is constantly growing and algorithmic         
personalization is getting more and more vital for helping         
people to find the information they are looking for. But          
algorithmic personalization has during the recent years also        
become a means for social media platforms to organize their          
content in a way that according to them will add an extra user             
value. A statement that according to many social media users          
is more of a modified truth. This study examines how          
algorithms in the form of personalization affects the user         
experience (UX) for Instagrams non-commercial users      
specifically in the feed. It also examines how these users          
come in contact with the algorithmic personalization and        
whether their overall experience with it is positive or         
negative. The study further identifies and defines the pros and          
cons of the personalization by studying users attitudes        
towards the phenomena before investigating how these       
attitudes can affect their user behaviour. We used a         
qualitative method with low structured interviews to gather        
this information and examine the result by using a content          
analysis with a predefined focus on UX concepts such as:          
usability, findability and credibility which all contributes to        
the sense of value and desire for the platform. The show that            
users find parts of the personalization both confusing and         
frustrating. Findings also show users have low faith for the          
platforms continued use of personalizing algorithms. Our       
study provide valuable insights on the experience of users         
and on algorithms that are useful for both social media          
developers and other businesses looking to evolve with        
personalization. 

 Nyckelord: Algoritmisk personalisering, Instagram, innehållsfiltrering,    
användbarhet, användarupplevelse,  UX, algoritm 
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1. Introduktion

I detta kapitel redogörs för ur vilka behov fenomenet innehållsfiltrering uppstått för att             
sedan problematisera hur denna på senare år kan ha påverkat användarupplevelsen i            
sociala medier. Problembeskrivningen behandlar begreppet algoritmisk personalisering       
i relation till olika användares upplevelser kring dess negativa effekter på plattformen            
Instagram för att sedan mynna ut i studiens syfte och frågeställningar. Slutligen            
avhandlas studiens relevans och de avgränsningsområden som ligger till grund för           
studiens fortsatta kapitelindelningar. 

1.1. Bakgrund 
Det är snart 30 år sedan webben kom till liv på Tim Berners-Lees dator i Schweiz och                 
gjorde det möjligt för människor världen över att villkorslöst ta del av och dela              
information på nätet (DeVito, 2015; Berners-Lee, 2010). Detta tillsammans med ökad           
internettillgång medförde att webben snabbt fick fäste och ökade i popularitet           
(Berners-Lee, 2010). Mängden information på webben har sedan dess växt hastigt           
samtidigt som den tekniska utvecklingen rusat framåt (Rosenfeld, Morville & Arango,           
2015, s. 10-11) och bland annat gjort det möjligt för människor att ha kontinuerlig              
internetuppkoppling via så kallade smartphones.  

Människor har länge upplevt att de får för mycket information och begreppet            
information overload började användas redan i mitten på 1900-talet. Då var det de             
traditionella medierna bland annat tidningar och böcker som sades bidra till information            
overload (Rosenfeld et al., 2015, s. 10-11). Idag bär människor all världens information             
i sin ficka, i den ständigt uppkopplade smartphonen som inte bara används för att              
underhålla, hitta information och kommunicera med andra utan även används för att            
genomföra köp och betala räkningar (Willson, 2017).  

Problemet med att mängden och tillgången till information ökat är inte bara att             
människor upplever att de får för mycket information vilket gör det svårare för dem att               
hitta det de söker efter eller fatta beslut. Flera studier har också visat att den upplevda                
överladdningen av information bidrar till stress vilket påverkar människors fysiska och           
psykiska hälsa negativt (Eppler, & Mengis, 2004; Thomée, Eklöf, Gustafsson, Nilsson,           
& Hagberg, 2005; Lee, Son & Kim, 2015). Problemen kring informationsöverflödet på            
webben har sedermera försökt åtgärdas av olika plattformar genom att med hjälp av ny              
teknik och med algoritmiska beräkningar filtrera det innehåll som presenteras i           
användarnas informationsflöden (Rosenfeld et al.,  2015, s. 10-11).  
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1.1.1. Innehållsfiltrering 
Innehållsfiltrering via algoritmer användes ursprungligen för att förhindra att olagligt          
eller olämpligt innehåll spreds. I början hade algoritmerna bland annat som uppgift att             
ge föräldrar möjlighet att kontrollera vilket innehåll deras barn fick se på nätet. Men det               
dröjde inte länge innan de även började användas av webbplatsinnehavare för att reglera             
tillgången till information av både säkerhetsmässiga och kommersiella skäl (Bertino,          
Ferrari & Predo, 2010). I takt med utvecklingen och den ökade mängden information             
har begreppet innehållsfiltrering utvidgats. Idag handlar innehållsfiltrering inte bara om          
att förhindra visst innehåll från att synas utan även lyfta fram sådant innehåll som              
användaren vill se (Bertino et al., 2010). Denna typ av innehållsfiltrering benämns            
vidare med begreppet algoritmisk personalisering eller endast personalisering. Vidare         
kommer detta arbete fokusera på denna mer specifika form av innehållsfiltrering.  

Syftet med personalisering via algoritmer är att hjälpa användaren navigera bland den            
stora informationsmängd som webben eller en särskild plattform innehåller. Med hjälp           
av tidigare insamlad information kring användaren förutspår algoritmerna vad hen kan           
tänkas vara intresserad av och anpassar innehållet efter detta (Difranzo & Gloria-Garcia,            
2017; Gillespie, 2014, Willson, 2017).  

1.2 Problembeskrivning 
Allt fler digitala plattformar satsar på personaliserade informationsflöden med hjälp av           
algoritmisk innehållsfiltrering i syfte att förbättra användarupplevelsen samt öka de          
egna intäkterna (Men, 2016). Genom att hämta och samla data om användaren försöker             
denna typ av algoritmer förutse och presentera innehåll efter användarens individuella           
behov samt preferenser (Difranzo & Gloria-Garcia, 2017; Gillespie, 2014). Detta har           
till stor del kommit att förändra sättet människor konsumerar såväl produkter som            
information. I ett internetsamhälle där mängden information ständigt ökar anses          
personalisering ofta vara den bästa och ibland enda lösningen för att rätt information             
skall nå rätt användare (Men, 2016). Algoritmstyrda plattformar som sökmotorn Google           
eller e-handelsplatsen Amazon är två världsledande företag med miljontals användare          
som nått framgång genom att tidigt satsa på personaliserad innehållsfiltrering. En rimlig            
slutsats av denna framgång är att personalisering bidrar till ökad användbarhet och            
förbättrad användarupplevelse. Detta behöver dock inte betyda att personalisering är ett           
vinnande koncept för alla digitala plattformar eller att all personalisering gynnar           
användarupplevelsen även om många vill framhäva det så. 

Det är troligtvis få som idag känner till men ännu färre som hade känt till ordet algoritm                 
eller begreppet personalisering om inte fenomenet trätt in i människors sociala kanaler            
och upplevts göra intrång i den redan personliga sfären (Skrubbeltrang, Grunnet & Tarp,             
2017). Idag utsätts webbanvändare dagligen för filtrerat innehåll på internet (Willson,           
2017), inte minst genom sina sociala mediekonton som en stor del av de svenska              
internetanvändarna använder sig av. Enligt en rapport publicerad av IIS (2018) använder            
83 % av de svenska internetanvändarna sociala medier. 

Personalisering av sociala informationsflöden har på senare tid kritiserats av sociala           
medieanvändare för att inte motsvara deras förväntningar på plattformen. Fenomenet          
kritiserades särskilt då applikationen Instagram1 lämnade sitt tidigare kronologiska flöde          
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och införde ett personaliserat så kallat organiskt flöde (Skrubbeltrang et al., 2017). Det             
var i ett blogginlägg i mars 2016 som Instagram meddelade att nyhetsflödet skulle lyfta              
fram de inlägg som användaren bryr sig mest om och därmed låta algoritmerna styra              
över inläggens rangordning. Förändringen baserades enligt Instagram på att användare,          
på grund av plattformens ökande användarantal, endast fick ta del av 70% av sitt              
dåvarande kronologiska flöde (Instagram, 2016). Dock har ingen studie utförts innan           
införandet av innehållsfiltreringen för att undersöka huruvida användarna faktiskt         
upplevde att de gick miste om inlägg under denna tidsperiod. 

Lämnandet av det kronologiska flödet skapade förvirring hos många privata          
Instagram-användare då gamla inlägg plötsligt syntes högt i flödet medan vissa nyare            
inlägg blev nedprioriterade. Flera skribenter samt upprörda användare har efteråt          
uttryckt att det nya flödet snarare skapats för att öka plattformens annonsintäkter än att              
bidra till en bättre användarupplevelse (Canoilas, 2018; Skrubbeltrang et al., 2017).           
Genom att blanda gamla och nya inlägg kunde Instagram öka tiden en användare             
spenderade på att scrolla i flödet eftersom rangordningen bland annat gjorde det svårt             
för en användare att avgöra om hen sett allt. Det ökade scrollandet gjorde att användare               
även exponerades för fler annonser än tidigare vilket på sikt ökade plattformens intäkter.  

Många användare var missnöjda och år 2018, två år efter att flödet genomgått den första               
förändringen införde Instagram en ny funktion som skulle svara på användarnas kritik.            
Det organiska flödet behölls men knappen “Nya inlägg” och ett meddelande (se figur             
1 .) adderades till flödet för att tala om för användaren då hen sett alla nya inlägg i sitt                  
flöde (Instagram, 2018a).  

Figur 1. Instagrams knapp “Nya inlägg” och meddelande som infördes under 2018. 

Efteråt har rykten om att publicerade inlägg på plattformen endast är synliga för ungefär              
10% av användarens följarskara cirkulerat och upprört professionella 2 användare som är           
beroende av att synas i mediet (Carbone, 2018; Dean, 2018). Instagram (2019) själva             
mötte nyligen kritiken i en serie tweets där de skrev att de inte döljer innehåll från sina                 
användare och att så länge en användare fortsätter att scrolla kommer flödet att innehålla              
samtliga inlägg. 

______________________________________________________________________ 
1 Instagram är ett socialt nätverk som lanserades år 2010 och tillåter användare redigera och dela innehåll i                  
huvudsaklig form av foton samt video (Hu, Manikonda & Kambhampati, 2014). 

2 Med professionella användare menas i denna uppsats användare som använder Instagram för kommersiella syften.               
Det kan till exempel röra sig om företag, organisationer, influencers eller andra kontoinnehavare vars syfte är att                 
marknadsföra sig. 
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Vidare skriver Instagram (2019) att det nya flödets innehåll styrs av användarnas            
engagemang och interaktion. 

Mängder av professionella Instagram-användare fortsätter dock att hävda att den nya           
algoritmen påverkar deras synlighet negativt något som främst märkts genom minskat           
antal likes och kommentarer (Cotter, 2019). Detta förklaras av Dean (2018) bero på att              
Instagram nu för tiden testar varje inlägg vid publikation på en liten grupp följare. Detta               
betyder enligt Dean att inlägget först visas för ungefär 10 procent av användarens följare              
för att ta reda på vilket engagemang det får. Om interaktionen med inlägget är högt               
prioriteras det sedan upp i relevans och kan då visas för de återstående 90 procenten.               
Inläggets exponering baseras således lika mycket på kontoinnehavarens eget         
engagemang och följarnas intresse som testprocessen det genomgår innan det får           
spridning (Dean, 2018).  

Som privata Instagram-användare har författarna till denna uppsats själva upplevt att           
inlägg i det nya flödet då och då försvinner. Denna upptäckt har gjorts i samband med                
att vi som mycket aktiva instagram-användare besökt några av våra favoritkontons           
profiler och lagt märke till inlägg som inte visats i våra flöden.  

Huruvida detta beror på applikationens bakomliggande algoritmer eller den mänskliga          
faktorn är dock svårt att veta eftersom det precis som Dean (2018) skriver endast är               
Instagram själva som exakt vet hur deras algoritm fungerar. Med detta sagt kan vi inte               
med säkerhet fastställa att inläggen verkligen försvinner på grund av Instagrams           
algoritm eller om det är användaren som omedvetet sållat bort detta ur flödet. Det vi vet                
är att inlägg av lägre relevans knuffas undan för att lämna utrymme för inlägg med               
högre relevans. Oavsett kan minskad synlighet och bortfall av inlägg anses vara problem             
för plattformens användbarhet och användarupplevelse om användaren har andra         
förväntningar på plattformen eller inte är medveten om varför och hur detta sker.             
Tidigare studier har dessutom visat att medvetenheten kring innehållsfiltrering på          
webben och sociala medier ännu är låg. I en studie av Eslami, Rickman, Vaccaro,              
Aleyasen, Vuong, Karahailos, Hamilton och Sandvig från år 2015 visades att det är             
förhållandevis få användare som känner till att innehållet i deras flöden personaliseras            
av plattformarnas bakomliggande algoritmer, något som även nyare studier av Rader           
och Gray (2018) bekräftar.  

1.3. Syfte och frågeställningar
Denna studie undersöker hur privata Instagram-användare upplever plattformens        
algoritmiska personalisering, närmare bestämt det nya flödet. Med privata         
Instagram-användare avses i denna studie samtliga användare som inte använder sitt           
Instagramkonto för kommersiella syften. Samlingsnamnet skall inte blandas ihop med          
användarens kontotillgänglighet det vill säga om användaren har ett öppet eller låst så             
kallat privat konto. Vidare utreds på vilket sätt användaren kommit i kontakt med den              
algoritmiska personaliseringen, huruvida de är medvetna om att personaliseringen sker          
och vilka problem eller fördelar de upplever följer med personaliseringen. Studien           
undersöker även hur den algoritmiska personaliseringen kan komma att påverka          
användarnas interaktionsmönster på plattformen.  
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Syftet med denna studie är att undersöka om och hur personaliserad innehållsfiltrering            
på ett socialt medium som Instagram påverkar användarupplevelsen.  

För att svara mot ovanstående problembeskrivning och syfte har följande          
frågeställningar arbetats fram: 

Frågeställning 1. På vilka sätt har Instagrams privata användare kommit i kontakt med              
plattformens algoritmiska personalisering?  

Frågeställning 2. Vilka upplevda problem samt fördelar anser de privata användarna            
att den algoritmiska personaliseringen medför vid användandet av Instagram?  

Frågeställning 3. Hur påverkas den privata användarens användning av Instagram som           
plattform av dess algoritmiska personalisering?  

1.4. Studiens relevans 
Trots att det under de senaste åren pågått diskussion samt forskats kring huruvida             
personalisering i sociala medier är bra eller dålig för människan och samhället i stort              
finns det fortfarande förhållandevis få studier som undersöker hur användarna upplever           
den. Detta kan förklaras av att personalisering i sociala medier är ett relativt nytt              
fenomen som ständigt utvecklas och uppdateras under mer eller mindre hemliga           
förhållanden. Forskningsgapet tycks vara extra stort gällande plattformen Instagram         
men ett litet antal forskningsartiklar och tidigare examensarbeten har under de senaste            
två åren tagits fram. Då tidigare forskare samt media främst undersökt och belyst den              
professionella användarens upplevelse av plattformens personalisering har vi identifierat         
ett behov av studier kring den privata Instagram-användaren.  

Utöver att försöka fylla det rådande forskningsgap som identifierats kan denna studie            
även tänkas bidra till tidigare forskning kring sociala medier och algoritmers inverkan            
på individen eller samhället. Kitchin och Dodge (2011) samt Mahnke och Uprichard            
(2014) menar att det är nödvändigt att undersöka dessa, allt som oftast, osynliga             
algoritmer och dess inverkan eftersom de i allt större uträckning formar människans            
världsbild. Studien är särskilt relevant inom området för informationsarkitektur eftersom          
den ämnar öka förståelsen för algoritmernas inverkan på användarupplevelsen i sociala           
medier. Informationsarkitektur och algoritmisk personalisering bygger dessutom på en         
gemensam grundidé; att göra det lättare för människor att hitta rätt information.            
Resultatet av denna studie kan ge värdefull information om användarna som sedan kan             
användas för att utveckla algoritmen och plattformen så att den i framtiden tillgodoser             
användarnas behov. 
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1.5. Avgränsning  
Denna studie kommer fokusera på att undersöka den privata användarens upplevelse           
kring det så kallade flödet och därför inte djupgående gå in på Instagrams andra              
funktioner såsom Insta-stories, upptäck eller IGTV. Arbetet har avgränsats till          
personliga aspekter och avser att ta reda på hur Instagrams personaliserade flöde            
påverkar användarupplevelsen för den så kallade privata användaren. Denna studie          
kommer därför inte behandla de tekniska, matematiska eller datavetenskapliga aspekter          
som är relaterade till ämnesområdet.  

Med anledning av författarnas modersmål och rapportens språk har studiens population           
avgränsats till att enbart innefatta svensktalande Instagram-användare. Materialet som         
samlats in och analyserats kvalitativt har även begränsats till ett litet antal användares             
upplevelser kring den algoritmiska personaliseringen och kan således inte mätas i           
siffror. De upplevelser som studien behandlar motsvarar således endast en del av            
populationen privata Instagram-användare men kan tänkas ge värdefulla indikationer för          
populationens upplevelser i stort.   
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2. Teoretiskt ramverk  

2.1 Disposition 
I följande kapitel redovisas det teoretiska ramverk, baserat på tidigare forskning och            
väsentliga begrepp kring algoritmisk personalisering, som ligger till grund för studiens           
syfte och frågeställningar. Den litterära översikten behandlar ämnesområdet tematiskt i          
tre huvudområden bestående av: 1. Användbarhet och användarupplevelse 2. Effekter          
av personalisering i sociala medier 3. Personalisering på Instagram.  

Utifrån dessa teman ges inledningsvis en grundläggande bakgrund till algoritmer,          
innehållsfiltrering och algoritmisk personalisering på webben. Därefter följs avsnittet av          
en neutral beskrivning av algoritmernas relation till begreppen användbarhet och          
användarupplevelse. I avsnittets andra tema redogörs för algoritmernas roll i det           
vardagliga livet genom att med hjälp av tidigare forskning belysa algoritmernas           
påverkan via sociala medier. Det tredje temat skildrar sedan den algoritmiska           
personaliseringen i det sociala mediet Instagram vilket tydligt knyter an till tidigare            
presenterad problembeskrivning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av relevant         
analysverktyg. 

 

2.2. Insamling av tillförlitliga källor 
De källor, i form av vetenskapliga referenser, nyhetsartiklar och annan litteratur, som            
inför denna studie samlats in har granskats källkritisk. Insamlingen av det           
vetenskapliga materialet har med anledning av detta skett via tillförlitliga databaser på            
Högskolan i Borås bibliotek och Google Scholar. De vetenskapliga artiklarna har sedan            
valts enligt kvalitetsmarkörer som märkning med peer reviewed, citerade av andra eller            
publicerad i vetenskapliga tidskrifter. Utöver de vetenskapliga källorna har ytterligare          
referenser i form av bland annat dagstidningsartiklar och blogginlägg använts för att            
sammanställa rådande uppfattningar kring ämnesområdet. I dessa fall har avsändaren till           
det publicerade innehållet bedömts kritiskt genom att undersöka dess förhållande till           
ämnesområdet innan trovärdigheten i innehållet bedömts utifrån principen om att ifall           
flera oberoende källor hävdar något desto mer tillförlitlig är informationen (Thurén &            
Strachal, 2011). Innehållet har även bedömts som särskilt tillförlitligt i de fall där             
avsändaren redogjort för vilka källor hens publikation bygger på.  

Tid är också en viktig aspekt att bedöma då källor på internet granskas. Eftersom ny               
eller aktuell information ofta anses ha en högre tillförlitlighet då det kommer till             
upplevelser och vittnesmål (Thurén & Strachal, 2011) använder denna studie främst           
källor från år 2014 och framåt. En problematik kring detta är dock att information i               
komplexa sammanhang, som till exempel algoritmernas påverkan på människan och          
samhället, ofta blir mer tillförlitlig med tiden (Thurén & Strachal, 2011). Då denna             
studie undersöker ett relativt nytt och outforskat område har extra stor vikt lagts på att               
presentera ett balanserat och neutralt teoretiskt ramverk där även motstridiga studier och            
åsikter redovisas.  
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2.3. Personalisering och innehållsfiltrering 
Personalisering på nätet kan delas in i två olika grupper som är viktiga att särskilja från                
varandra då de ter sig på olika sätt. Personalisering kan nämligen vara användarstyrd             
eller algoritmstyrd. Användarstyrd personalisering sker då användaren själv medvetet         
filtrerar vilket innehåll hen vill ta del av genom de val eller uppgifter användaren fyller               
i. Medan en algoritmisk personalisering låter det bakomliggande systemet         
(algoritmerna) filtrera och sortera innehållet genom att läsa av uppgifter eller så kallad             
metadata kring användaren och dess tidigare aktiviteter på plattformen eller nätet i stort             
(Bozdag, 2013). Användarens medvetenhet kring denna innehållsfiltrering är i många          
fall låg (Eslami et al., 2015; Rader & Gray, 2018). Denna studie fokuserar på effekterna               
av den algoritmiska personaliseringen men en viktig synvinkel som Bozdag (2013)           
lyfter fram är att även algoritmisk personalisering inte kan anses vara fri från personlig              
påverkan. Detta eftersom det är människor som både skapar algoritmerna och manuellt            
influerar filtreringen (Bozdag, 2013) genom att exempelvis söka efter, följa eller gilla            
viss information.  

Begreppet algoritmer är i allmänhet förknippat med datavetenskap samt IT eller           
matematiska formler i datorer och på internet, men fenomenet och vetenskapen kring            
algoritmer är inte nytt. Begreppet har starka kopplingar till matematiken och sägs ha             
utnyttjats långt innan datorerna kom. Grundidén med algoritmer är att stegvis likt ett             
recept vägleda människor mot ett önskat resultat (Mahnke & Uprichard, 2014).  

Med tiden har algoritmerna blivit allt mer avancerade i syfte att bland annat förbättra              
användarupplevelsen på webben och andra tekniska produkter. Fenomenet är kanske          
mest känt för att filtrera och sortera innehåll i syfte att hjälpa användaren att effektivt               
hitta rätt information (Mahnke & Uprichard, 2014) samtidigt som de även knuffar            
undan annan mindre lämplig information och på så vis hindrar denna från att synas              
(Dempsey, 2017; Jamali & Shahbaztabar, 2017). Innehållsfiltrering på webben styrs till           
stor del av algoritmer vilka kan sägas utgöra ett slags automatiskt system, som bearbetar              
stora mängder data för att utifrån specifikt angivna kriterier sortera ut och vidta åtgärder              
mot delar av innehållet (Google, u.å.). Mer specifikt kan de inbyggda algoritmerna leta             
och skanna av både användarens samt innehållets metadata för att sedan filtrera och             
sortera det efter användarens individuella behov samt preferenser (Bertino et al., 2010;            
Difranzo & Gloria-Garcia, 2017; Gillespie, 2014). 

Innehållsfiltreringen sker ofta via så kallade rekommendationssystem där innehåll         
antingen filtreras utifrån användarens tidigare beteende, eller genom en användarprofil          
där olika typer av data i relation till användaren finns insamlad. Detta kan till exempel               
vara data i form av användarens demografiska uppgifter, föredragen musikgenre eller           
hur hen har besvarat frågor i en undersökning (Dean, 2014, s. 163-164). Ett tydligt              
exempel där rekommendationssystem används är då en internetanvändare söker svar på           
en fråga via Googles sökmotor. Användaren skriver in ord eller fraser i sökfältet varpå              
Googles algoritmer försöker förutspå vad användaren är ute efter först genom autofyll 3            
och sedan sortera innehållet i träfflistan enligt vad de tror hen vill veta.  

______________________________________________________________________ 
 
3. Med autofyll menar vi i denna studie då sökmotorn föreslår vilket ord användaren menar utifrån hens tidigare                  
sökningar och de bokstäver som hen hunnit fylla i.  
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Träfflistan baseras då på den metadata som google samlat in angående användaren och             
kan exempelvis vara användarens geografiska plats samt tidigare sökhistorik. 

2.3.1 Användbarhet och användarupplevelse  
Webben sägs enligt Thurén och Strachal (2011, s.6) “innehålla all världens kunskaper            
men också dess dumheter”. Det är därför inte svårt att förstå att webben skulle vara               
mycket svår och ineffektiv att använda om all information på internet visades för alla              
användare (Chorley, Colombo, Allen & Whitaker, 2015; Rosenfeld et al., 2014; Thurén            
& Strachal, 2011). Algoritmisk personalisering kan precis som informationsarkitektur         
(IA) anses vara ett viktigt verktyg för att nå fram genom den så kallade              
informationsdjungeln. Framför allt bygger denna typ av innehållsfiltrering på samma          
princip som IA, det vill säga att göra det lätt för användaren att hitta den information                
hen letar efter (Rosenfeld et al., 2014; Mahnke & Uprichard, 2014) .  

Dagens personalisering kan även sägas gå steget längre för att hjälpa användaren hitta             
relevant information genom att även försöka förutse och rekommendera ny information           
baserat på det användaren tidigare varit intresserad av (Bozdag, 2013). Dessa           
rekommendationssystem (se kapitel 2.3. ) bidrar enligt Knijnenburg, Willemsen,        
Gantner, Soncu & Newell (2012) även till en bättre användarupplevelse.          
Användarupplevelse är ett mycket centralt begrepp inom informationsarkitektur som         
berör användarens intryck, förståelse och reaktion på en produkt. Produkten kan till            
exempel vara ett program, en mobiltelefon eller applikation. En bra användarupplevelse           
kännetecknas av att produkten tillgodoser användarens behov på ett effektivt,          
lättbegripligt och tilltalande sätt (Norman & Nielsen, 2019). Begreppet är brett och            
brukar ofta delas in i ett flertal underkategorier som tillsammans bidrar till det som              
klassas för bra användarupplevelse varav användbarhet ofta anses vara den viktigaste           
kategorin inom området.  

Användbarhet 

Att en produkt i form av en webbplats eller applikation är användbar (eng. useful och               
usable) beskrivs av Nielsen (2012) som en nödvändighet för dess överlevnad på            
webben. Vidare skriver Nielsen (2012) att användare lämnar webbplatsen eller          
applikationen om den är svår att använda, inte motsvarar hens förväntningar eller på             
annat sätt inte passar hen. Med anledning av detta skall en användbar produkt enligt The               
Interaction Design Foundation (IDF, 2019b) alltid försöka motsvara användarens         
förväntningar, vara lätt att lära sig och effektiv att använda från gång till gång. Detta               
förutsätter att produkten innehåller nödvändig funktionalitet och har en intuitiv design           
som hjälper användaren att hitta den information hen behöver för att uppnå sitt mål.              
Sättet användaren gör detta på skall även vara lätt att komma ihåg nästa gång hen vill                
använda produkten (Nielsen, 2012).  

Både IDF (2019a) samt Nielsen (2012) är överens om att det är viktigt att lära känna                
användaren och hens behov för att kunna förstå vad användaren vill uppnå när hen              
använder produkten. Först då detta tagits hänsyn till kan en lämplig produkt som             
motsvarar användarens förväntningar tas fram.  

Tidigare studier har visat att en viktig aspekt av algoritmisk personalisering och            
användarupplevelsen är hur väl innehållet som presenteras stämmer överens med          
användarens preferenser (Knijnenburg et al., 2012). Knijnenburg et al. (2012) skriver att            
korrekt personalisering, kännetecknat av rätt innehåll på rätt plats, kan öka användarens            
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tillfredsställelse och systemets upplevda effektivitet vilket bidrar till en bättre          
användarupplevelse. Som Norman och Nielsen (2019) skriver är det dock viktigt att            
granska begreppet användarupplevelse som en helhet vilken innehåller ytterligare fyra          
viktiga aspekter. Morville (2004) definierar de återstående underkategorierna enligt         
följande:  

● Önskvärd (eng desirable) : Produktens visuella identitet innehållande       
exempelvis bilder, logotyp och färger skall användas för att göra produkten           
åtråvärd och skapa ett ”vill-ha-begär”. 

● Hittbar (eng findable): Produkten och produktens innehåll måste vara lätt att           
hitta och förstå sig på. 

● Tillgänglig (eng accessible): Produkten måste vara tillgänglig för alla         
människor oavsett ursprung eller funktionsnedsättning. 

● Trovärdig (eng credible):  Användare måste kunna känna tilltro till produkten. 

Tillsammans bildar dessa underkategorier det som IDF (2019a) och Nielsen (2012)           
kallar för värdefull eller meningsfull (fri översättning från engelskans “valuable” )          
användarupplevelse vilket är det produkter bör eftersträva. Bortsett från tillgänglighet          
kommer studien behandla samtliga aspekter av innehållsfiltreringens påverkan på         
användarupplevelsen. 

 

2.3.2. Effekter av personalisering i sociala medier 
Den personaliserade innehållsfiltreringen har på många sätt underlättat för användare på           
webben och rekommendationssystemen blev tidigt ett framgångskoncept för plattformar         
som insåg att informationssökningen på webben eller plattformen behövde underlättas          
(se kapitel 1.2). På senare år har den algoritmiska personaliseringen dock inte bara             
använts för att underlätta vid aktiva sökningar utan även trätt in och filtrerat innehållet i               
människors befintliga informationsflöden på sociala medier.  

Sociala medier utgör idag en stor del av den totala internetanvändningen och i januari              
2019 använde 3,48 miljarder människor sociala medier vilket motsvarar ungefär 80 %            
av alla världens internetanvändare (We are social & Hootsuite, 2019). För att hantera             
den snabbt ökande tillväxten av användare och information har flera sociala plattformar            
som Facebook och Instagram börjat använda sig av algoritmisk personalisering. De           
sociala mediernas algoritmer är på så vis ständigt närvarande i människors uppkopplade            
liv och styr över vilket innehåll användaren får ta del av.  

Till skillnad från sina informationsfiltrerande föregångare har de sociala medierna          
Facebook och Instagram från början främst haft i uppgift att erbjuda användarna            
möjlighet att dela samt ta del av innehåll inom användarens egenvalda och slutna             
nätverk. Genom att bli vän, följa eller gilla en annan användare eller sida kunde              
användarna manuellt personalisera sitt flöde och filtrera vems innehåll de ville ta del av.              
Den “nya” algoritmiska personaliseringen kan således sägas filtrera och personalisera          
innehållet en andra gång för att lyfta fram det innehåll användaren verkar uppskatta             
mest. Denna dubbla innehållsfiltrering har diskuterats inkräkta på användarens integritet          
genom att minska användarens egna val (Mahnke, Grunnert & Tarp, 2017). Samtidigt            
menar flera studier att personaliseringen i sociala medier kan utgöra ett demokratiskt hot             
då människor med liknande värderingar kommer varandra närmre samtidigt som klyftan           
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mellan oliktänkande blir större (Flaxman, Goel & Rao, 2016; Spohr, 2017; Unver,            
2017).  

En studie av Difranzo och Gloria-Garcia (2017) har visat att algoritmisk personalisering            
påverkar människors beteendemönster genom att bland annat förändra sättet de tar del            
av information. Av studien framkommer att 60% av de yngre generationerna (födda            
efter 2000) använder det sociala mediet Facebook som sin primära källa för att ta del av                
nyheter och annan information. Vidare visar studien att information som publiceras på            
sociala medier påverkar användares åsikter, sättet de söker efter information och i            
slutändan vilka aktiva val de gör. Även Margetts (2019), Cacciatore, Yeo, Scheufele,            
Xenos, Brossard & Corley (2018) och Unver (2017) belyser det faktum att innehållet på              
sociala medier påverkar hur användarna ser på världen varpå algoritmerna i sociala            
medier även kan ses ha en stor makt i samhället generellt.  

Eftersom de sociala mediernas algoritmer till stor del visat sig påverka människors            
sociala liv, beteende och verklighetsuppfattning anser författarna i denna studie i           
enlighet med Kitchin och Dodge (2011), Gillespie (2014) samt Mahnke och Uprichard            
(2014) att det är viktigt att belysa fenomenet och skapa en grundläggande förståelse för              
dess påverkan. Denna grundläggande förståelse undersöks visserligen mycket kort i          
denna studie genom att kontrollera om och på vilket sätt användarna märkt av att              
innehåll filtreras på Instagram men anses med detta till trots vara av vikt för det               
teoretiska ramverket.  

De sociala medierna använder sig av algoritmisk personalisering för att skaffa ett bättre             
innehållsvärde för användarna och studier har gjorts för att på olika sätt försöka påvisa              
att innehållsfiltrering också gör detta. Bland annat så har Knijnenburg et al. (2012)             
studerat antalet klick samt visningstider för innehåll vid användandet av algoritmiska           
rekommendationssystem med ett resultat som tyder på att dessa leder till en bättre             
användarupplevelse. Men när det gäller kvalitativa undersökningar angående hur         
användarna känner för den algoritmiska personaliseringen finns det fortfarande ett          
forskningsbehov att fylla. Bucher (2017) menar att detta kan bero på att algoritmerna till              
stor del är osynliga för användarna och därmed är det svårt att upptäcka vari människors               
personliga möten med dessa ligger. 

 

 2.3.3  Personaliserad innehållsfiltrering på Instagram  
Instagram passerade i juni 2018 1 miljard månatligt aktiva användare (Statista, 2019),            
och är det sociala medium som just nu växer snabbast sett till användarantal i Sverige               
(IIS, 2018). Efter att Facebook köpte upp applikationen under år 2012 (Gatu, 2012) har              
Instagram precis som många andra sociala medier satsat allt mer på algoritmisk            
personalisering.  

Denna personalisering består av att Instagram filtrerar innehållet på användarnas          
nyhetsflöde så att det är baserat på sannolikheten av att användaren kommer att vara              
intresserad av innehållet, samt förhållandet som hen har till kontot som delat. Detta             
innebär även att bilder och videos från användarens favoritkonton och ämnesområden           
kommer att hamna överst i flödet oavsett vid vilken tidpunkt de har delats vid              
(Instagram, 2016). Nyhetsflödet har även börjat innehålla rekommendationer på inlägg          
från konton som användaren inte följer. Dessa rekommendationer är baserade på andra            
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konton som användaren följer samt på det innehåll som denna vanligtvis gillar och             
interagerar med (Instagram, 2018b).  

Instagram (2016) menar att orsaken till att de börjat med de nya personaliserade             
filtreringarna är att Instagrams egna tillväxt de senaste åren har gjort det svårt för              
användarna att ha översikt över den stora mängden innehåll som publiceras.           
Förändringen skall enligt Instagram (2016) förbättra användarupplevelsen och höja         
värdet av plattformen genom att se till så användaren inte missar det innehåll som de               
bryr sig om mest. Vidare menar Instagram att användaren i och med förändringen             
kommer att se ännu mer av innehåll som delas i deras nätverk eller liknande nätverk               
(Instagram, 2018b) vilket gör det lättare för dem att dela och hitta nya konton med               
liknande intressen som dem själva  (Instagram, 2018a). 

Men implementationen av den nya algoritmiska personalisering har dock lett till starka            
motreaktioner där användarna uttryckt sitt ogillande med hashtaggen        
#RIPINSTAGRAM. Många verkar föredra ett kronologiskt ordnat innehåll istället för          
det allt mer algoritm-bestämda personaliserade nyhetsflödet (Mahnke et al., 2017).          
Mahnke et al. (2017) menar att anledningen till detta i första hand är att användare               
känner sig styrda av innehållsfiltreringen.  

 

2.4 Analysverktyget 
Användbarheten som i tidigare avsnitt (se kapitel 2.3.1) förklarats som nästintill           
livsviktig för en webbplats/applikations framgång bygger till stor del på att användaren            
upplever den som tillfredsställande och värdefull. Således är det viktigt att plattformen i             
fråga lever upp till användarens förväntningar och inte bidrar med negativa upplevelser            
för att hen ska fortsätta att använda denna (Nielsen, 2012). Tidigare studier gjorda på              
området algoritmisk personaliserad innehållsfiltrering visar alla att det är väsentligt att           
användarens preferenser tillgodoses för att öka tillfredställelsen av personaliseringen         
och därmed även av plattformen (Knijnenburg et al., 2012).  

Då användarupplevelse är ett mycket centralt begrepp inom informationsarkitektur,         
utgör grunden för en produkts eller tjänsts framgång och denna studies tre            
frågeställningar har vi bedömt det särskilt intressant att ta fasta på relevanta begrepp i              
studiens analysverktyg. Med bakgrund i det teoretiska ramverkets avsnitt om          
användbarhet och användarupplevelse har fem fenomen identifierats som särskilt viktiga          
för att en webbplats eller applikation skall upplevas som värdefull eller meningsfull för             
användaren; användbarhet (eng. useful och usable), önskvärdhet (eng. desirable ) ,         
hittbarhet (eng. findable ) , tillgänglighet (eng. accessible ) och trovärdighet (eng.         
credible). Av dessa fem centrala begrepp har samtliga förutom begreppet tillgänglighet           
använts för att analysera respondenternas användarupplevelse på plattformen Instagram.  

Anledningen till att tillgänglighetsperspektivet uteslutits i denna studie är att          
urvalsgruppen och studiens utformning inte anpassats för att bedöma sådana aspekter på            
ett tillräckligt sätt. Vi gjorde även bedömningen att en sådan studie hade krävt en större               
urvalsgrupp där respondenter med olika typer av funktionsnedsättning och bakgrund          
ingått.  
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Genom att analysera den insamlade datan med utgångspunkt i studiens frågeställningar           
och tidigare forskning kring användarupplevelse hoppas vi kunna kvalitetskontrollera         
Instagrams användbarhet och uppfylla studiens syfte. Detta gör vi genom att hänga upp             
den insamlade datan på de fyra begrepp som ovan presenterats och gruppera resultatet             
tematiskt. Den stegvist tematiska uppdelningen syftar även till att skapa en djupare            
förståelse kring personaliseringens inverkan på användarupplevelsen genom att        
undersöka vilka olika aspekter av användbarheten som påverkas positivt eller negativt.           
Samtidigt som denna metod också gör det lättare att identifiera vilka           
användbarhetsaspekter som påverkas mest av den algoritmiska personaliseringen.  

Analysverktygets arbetsprocess illustreras nedan (se figur 2.). 

 Problem- 
beskrivning 

1. 
Frågeställningar 

2. 
Datainsamling 

3. 
 Bearbetning 

och begrepps- 
kategorisering 

4. 
 Analys & 
slutsats 

Figur 2. Analysverktygets stegvisa arbetsprocess. 

2.4.1. Arbetsprocessen 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av analysverktyget och studiens arbetsprocess          
steg för steg.  

Problembeskrivning  

Problemet som avses redas ut är på vilket sätt Instagrams algoritmiska personalisering            
påverkar privata användares upplevelser på plattformen. Denna innehållsanalys har för          
avsikt att redogöra för på vilket sätt denna påverkan tar sig i uttryck för att slutligen                
definieras.  

Steg 1: Frågeställningar 

Frågeställning 1. På vilka sätt har Instagrams privata användare kommit i kontakt med              
plattformens algoritmiska personalisering?  

Frågeställning 2. Vilka upplevda problem samt fördelar anser de privata användarna att             
den algoritmiska personaliseringen medför vid användandet av Instagram?  

Frågeställning 3. Hur påverkas den privata användarens användning av Instagram som           
plattform av dess algoritmiska personalisering?  

Steg 2: Insamling av data 

Utifrån framtagna frågeställningar samlas betydelsefull information in via sex stycken          
kvalitativa och muntliga intervjuer innan de sedan analyseras med hjälp av en            
innehållsanalys.  
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Steg 3: Bearbetning  

Då insamlad data sammanställts från verbal form till skrift kan analysverktyget           
tillämpas med hjälp av en schematisk innehållsanalys (se figur 3.). Innehållet analyseras            
och delas inledningsvis upp med utgångspunkt i studiens frågeställningar för att sedan            
kategoriseras utifrån det teoretiska ramverket och studiens centrala begrepp. De centrala           
begrepp som innehållsanalysen tar fasta på är några men för studien relevanta            
underkategorier till begreppet användarupplevelse; användbarhet, hittbarhet,      
trovärdighet, värde och önskvärdhet.  

Meningsenhet  Beskrivning av text 
Tolkning av 

underliggande 
meningen 

Kategori 

Figur 3. Schematisk bearbetning och innehållsanalys av insamlat material. 

Steg 4: Analys och slutsats  

Utifrån det bearbetade materialet kan en tolkning och analys av studiens resultat göras             
mot bakgrund i studiens syfte, teoretiska ramverk och frågeställningar för att slutligen            
leda fram till rimliga slutsatser.  
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3 Metod 

I följande kapitel presenteras den metod och material som kommer att användas för att              
ge svar på studiens frågeställningar och uppfylla studiens syfte. Kapitlet inleds med en             
beskrivning av metodens studiedesign mot bakgrund i tidigare presenterade         
frågeställningar. Därefter beskrivs den inledande delen av metoden, intervjuerna,         
djupgående utifrån följande underrubriker; val av metod, deltagare och urval,          
datainsamlingsinstrument, etiska överväganden, tillvägagångssätt samt bearbetning och       
analys av data. I metodkapitlets andra del presenteras den andra delen av metoden,             
innehållsanalysen, enligt liknande struktur.  

 

3.1 Studiedesign  
Studiens frågeställningar kommer att undersökas med hjälp av den kvalitativa metoden;           
intervju med efterföljande innehållsanalys. Den första frågeställningen “På vilka sätt          
har Instagrams privata användare kommit i kontakt med plattformens algoritmiska          
personalisering? ” kommer tillsammans med den andra frågeställningen “Vilka upplevda         
problem samt fördelar anser de privata användarna att den algoritmiska          
personaliseringen medför vid användandet av Instagram? ” studeras genom en kvalitativ          
intervju. Den tredje frågeställningen “Hur påverkas den privata användarens         
användning av Instagram som plattform av dess algoritmiska personalisering? ”         
besvaras även den med hjälp av intervjuer. Slutligen analyseras den insamlade datan            
med hjälp av innehållsanalysen, med syfte att besvara frågeställningarna och upptäcka           
samt redovisa relaterade mönster i den insamlade datan.  

Kvalitativ forskning fokuserar på det som Patel & Davidson (2011, s.14) kallar för mjuk              
data det vill säga data som ofta analyseras verbalt och inte kan mätas i statistik eller                
siffror. Denna data kan bland annat användas för att tolka och förstå sig på människors               
upplevelser kring en situation eller funktion men även för att upptäcka olika mönster             
eller händelseförlopp (Bierschenk, 1978, s.3; Patel & Davidson, 2011, s. 14). En            
kvalitativ metod kan med fördel användas då syftet med en studie är att erhålla              
fördjupad kunskap kring ett ämne (Denscombe, 2016, s. 345; Patel & Davidson, 2011,             
s. 119). Med anledning av att denna studie i första hand fokuserar på de privata               
Instagram-användarnas upplevelser gällande flödets personalisering och således inte        
syftar till att erhålla direkt mätbar data bedöms valet av den kvalitativa metoden som              
lämplig. 
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3.2 Intervjuer 
Studiens frågeställningar har inledningsvis besvarats med hjälp av en kvalitativ,          
semistrukturerad och muntligt hållen intervju. Studiens fokus rör användarens         
upplevelse av sådant som algoritmiskt personaliseras.  

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer kan i likhet med denna studie vara          
undersökningar där intervjun i sig har en hög grad av strukturering (Trost, 2010, s. 42)               
samtidigt som frågorna har en låg grad av strukturering vilket innebär större frihet för              
både forskare och deltagare. Forskaren kan vid denna metod välja att i förväg             
sammanställa en lista över olika teman som skall beröras under intervjun. Under själva             
intervjun finns stor flexibilitet då det kommer till formuleringen av intervjufrågorna           
som ofta uppstår på plats  ( Patel & Davidson, 2011, s. 82). 

Intervjuer kan genomföras både skriftligt och muntligt, var för sig eller i kombination.             
De största skillnaderna mellan dessa tillvägagångssätt beskrivs enligt Denscombe (2016,          
s. 284) vara längden samt stilen på den insamlade datan. Muntliga intervjuer bygger ofta              
på frågor men i en kvalitativ intervju är frågorna inte formulerade i förväg. Kvalitativa              
intervjuer eller djupintervjuer, som de också kallas, kännetecknas ofta av öppna frågor            
av olika karaktär, låg standardisering och en högre strukturell nivå. Intervjumetoden           
saknar ofta helt fasta svarsalternativ eftersom intervjuaren i dessa fall inte vill begränsa             
deltagaren utan tvärtom ge hen nästintill full frihet att svara precis det hen tänker, tycker               
och vill. Istället har intervjun ett eller flera fokusområden varpå en samtalsguide med ett              
fåtal ämnesspecifika stödpunkter kan användas för samtalet (Trost, 2010, s.71).  

En av fördelarna med att välja en muntlig intervjuform i en kvalitativ studie är att               
respondenten ges möjlighet att svara mer utvecklat samtidigt som intervjuaren har           
möjlighet att ställa intressanta följdfrågor vilket lättare bringar djup till studien (Trost,            
2010). Valet av metod är särskilt lämpligt då forskaren, som i denna studie, på djupet               
vill bygga förståelse för individers uppfattningar eller åsikter kring ett fenomen (Patel &             
Davidson, 2011,  s.81-82).  

 

3.2.1 Deltagare och urval 
Med anledning av att tidigare studier kring algoritmer på Instagram belyst missnöje            
bland professionella användare har denna studie valt att fokusera på den vanliga            
“privata användaren”. Populationen privata Instagram-användare har utöver det faktum         
att tidigare forskning kring denna grupp saknas, även valts eftersom de kan tänkas ge en               
mer objektiv bedömning av innehållsfiltreringens påverkan på användarupplevelsen.        
Till skillnad från de professionella saknar nämligen de privata användarna en           
ekonomisk beroendeställning till Instagram och den privata användarens huvudsakliga         
mål på plattformen kan beskrivas vara att ta del av intressant innehåll medan den              
professionella användaren har som mål att synas och således tjäna pengar. Privata            
instagram-användare utgör även en majoritet av plattformens totala population och kan           
troligen även utgöra Instagrams primära målgrupp. De olika användarna kan således           
tänkas ha olika förväntningar, behov och mål på plattformen.  
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I och med att analyser av kvalitativa undersökningar är både tids- och arbetskrävande             
(Patel & Davidson, 2011, s. 120) är det oftast rimligt att utföra en kvalitativa studie på                
ett begränsat antal respondenter. Ur populationen har således sex deltagare          
handplockats. Deltagarna bestod av både kvinnor och män i åldern 22 till 61 vars              
Instagramkonton enbart användes för privata ändamål. Instagram-användare spenderar i         
genomsnitt ca 50 minuter per dag på applikationen (Molla & Vagner, 2018) varpå             
deltagarnas lämplighet säkerställdes genom att deltagarna innan intervjun ägde rum fick           
uppskatta hur mycket tid de lade på Instagram varje dag. Samtliga av de tillfrågade              
uppskattade att tiden de använder applikationen ligger på minst 30-60 minuter under en             
dag. Syftet med spridningen mellan olika åldrar samt kön gjordes i syfte att försöka              
täcka in hela populationen och få ett så representativt urval som möjligt. Denna             
urvalsmetod kallas för målinriktat (eller strategiskt) urval och är en form av icke             
slumpmässigt urval (Lavrakas, 2008; Bryman, 2011).  

I ett målinriktat urval är det vanligt att deltagarna väljs ut strategiskt utifrån den önskade               
populationens egenskaper och syftet med studien. Ett målinriktat urval är framförallt           
vanligt förekommande i kvalitativa undersökningar i och med att dessa studier inte            
eftersträvar ett generaliserbart resultat utan istället syftar till att förklara varför vissa            
individer eller grupper tänker och känner på ett visst sätt kring ett ämnesområde             
(Bryman, 2011). Metoden är särskilt lämplig i studier där de undersökande på kort tid              
behöver komma i kontakt med populationen (Crossman, 2018) och de önskade           
individerna inte behöver ha några särskilda egenskaper bortsett från att anses vara just             
representativa för populationen (Palys, 2008).  

Potentiella respondenter kontaktades via Instagrams direktmeddelande funktion där de         
då fick en förfrågan att medverka i undersökningen samt en förklaring till            
undersökningens syfte. Om de tillfrågade visade ett intresse till att delta så fick dessa              
först besvara ett antal grundfrågor som hade som syfte att säkerställa att respondenterna             
lämpade sig till att medverka i undersökningen. De urvalskriterier som efterfrågades i            
dessa grundfrågor var kön då det önskades en likvärdig fördelning av män och kvinnor              
bland respondenterna samt de ovan nämnda ålder samt användningstid av Instagram.  

 

3.2.2 Datainsamlingsinstrument  
Som datainsamlingsinstrument för denna studie har en samtalsguide (Bilaga A)          
utformats bestående av ett formulär med fyra teman som skall beröras under            
intervjutillfället. För vardera tema har även ett antal exempel på frågeställningar           
formulerats för att underlätta för den som intervjuar att komma på rätt spår i samtalet.               
Viktigt att belysa är dock att dessa exempel vid intervjutillfället inte använts varken             
ordagrant eller i den sammanställda ordningen.  

Samtalsguiden innehåller även en kort och neutralt skriven exempelmall för på vilket            
sätt Instagrams algoritmiska personalisering kan ge sig i uttryck på plattformen.           
Exempelmallen har använts i de fall där användaren inte är medveten om att Instagram              
gör en filtrering men på annat sätt uppmärksammat att filtreringen sker till exempel             
genom att användaren märkt att hen inte får se allt innehåll från konton hen följer.  
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3.2.3 Tillvägagångssätt för intervjuer 
Vid kvalitativa intervjuer kan intervjuaren välja att ställa frågor med en hög grad av              
strukturering, det vill säga att frågorna ställs i en bestämd ordning. Eller så kan hen välja                
att ställa dem med en låg grad av strukturering där frågorna ställs anpassat utifrån vad               
som passar bäst vid det enskilda intervjutillfället (Patel & Davidson, 2011, s. 81). Vid              
kvalitativa intervjuer, som denna studie bygger på, är det vanligast att ställa frågor enligt              
den ordning som passar vid tillfället varpå denna teknik använts. Både intervjuaren och             
respondenten kan med denna teknik ses som medskapare av samtalet trots att rollerna             
såklart ser olika ut. Viktigt att tänka på för den som intervjuar är dock att undvika                
ledande frågor och påståenden som på något sätt kan påverka deltagarens objektivitet            
(Trost, 2010, s.105). Istället bör intervjuaren snarare lyssna till deltagaren och fungera            
som ett stöd för att säkerställa att samtliga teman berörs på ett så sammanhängande och               
naturligt sätt som möjligt  (Patel & Davidson, 2011, s. 82). 

Samtycke  

Respondenterna informerades om studiens syfte och den beräknade tidsåtgången på 30           
minuter innan de frivilligt avgjorde om de ville delta i undersökningen som skulle ta              
plats muntligt över telefon. Efter intresseanmälan bokades sedan tillfället in så att det             
passade både intervjuare och deltagare. För att underlätta dokumentationen av studien           
valde intervjuaren att med respondentens samtycke spela in samtalet. Samtycket gavs           
muntligen med hänsyn till att ett skriftligt samtycke hade inneburit att respondentens            
identitet (namn och underskrift) inte gick att skydda. Vida klargjordes att inspelningarna            
inte var avsedda för vidare spridning eller längre arkivering utan endast skulle fungera             
som ett anteckningsstöd för intervjuaren vid den tätt följande bearbetningen.          
Samtalslistor och inspelning raderades från samtliga inspelningsenheter och datorer         
direkt efter att den skriftliga dokumentationen gjorts. Totalt fanns det inspelade           
materialet tillgängligt i ungefär 1,5 timme efter att intervjutillfället genomförts. Vidare           
behandlas inga uppgifter som går att härleda till en specifik individ.  

Genomförande av intervju 

Intervjuerna genomfördes individuellt via telefon med var och en av de sex            
testpersonerna. I det inledande samtalet öppnade intervjuaren upp genom att ställa           
vänliga frågor om vad den deltagande gjorde eller hur hen mådde i syfte att skapa en                
avslappnad intervjumiljö. Därefter inleddes intervjun genom att försiktigt styra in          
samtalet på ämnet Instagram och dess personalisering. Undantagsvis användes i detta           
fall både förklarande meningar som “jag har sett att du har instagram och skulle vilja               
veta mer om hur du använder det” och påståenden som “du har ju instagram..” varpå               
användaren svarade. Vidare påståenden har undvikits i syfte att minska intervjuarens           
påverkan på respondenten och utvinna så nyanserade svar som möjligt (Trost, 2010, s.             
105). Beroende på användarens svar fortsatte intervjun ofta med generella frågor kring            
hens användning av plattformen. Exempel på sådana frågeställningar är “..vad använder           
du Instagram till?” “vilken sorts konton eller innehåll följer du/är du intresserad av att se               
i ditt flöde”. Dessa inledande frågor har varit viktiga för att öppna upp samtalet men               
även använts för att täcka in samtalsguidens första tema förväntningar och upplevd            
verklighet.  
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Därefter har samtalet fortsatt på ett naturligt vis varpå samtalguidens tematiska           
indelning enbart fungerat som en bakomliggande riktlinje för de ämnesområden          
samtalet bör behandla innan intervjun kan anses vara avslutad. De tematiska           
indelningarna har vid flera tillfällen flutit ihop under samtalets gång och intervjuaren            
har med eftertänksamhet ställt följdfrågor till respondenten i syfte att få ut så mycket              
information som möjligt ur hen. Intervjuerna kan således beskrivas ha en mycket låg             
grad av standardisering. Anledningen till detta är att intervjun skall få ett bra flyt där               
respondenten inte känner sig avbruten i sitt resonemang vilket hade kunnat uppstå ifall             
intervjuaren hoppat över till en för ögonblicket irrelevant fråga (Trost, 2010, s. 41).  

Intervjuaren har i enlighet med Trosts (2010) rekommendationer för kvalitativa          
intervjuer använt ett vardagligt och enkelt språk som respondenten känner igen.           
Begrepp som algoritm har således undvikits så länge inte användaren själv nämnt det.             
Istället har intervjuaren med hjälp av frågor fått användarna att fundera på vilket             
innehåll de vill se, vad de får se och vad de tror att en skillnad mellan dessa kan bero på.  

Då intervjuaren bedömt att hen täckt in samtliga teman i samtalsguiden och samtalet             
med respondenten tystnat har intervjun avrundats genom att erbjuda respondenten          
möjlighet att utveckla sina svar ytterligare. Om inget önskats lägga till har            
respondenterna därefter tackats för sin medverkan och samtalet avslutats.  

 

3.2.4 Reflektion kvalitativ intervju 
Kvalitativa djupintervjuer har som fördel att de kan ge en fyllig och nyanserad bild av               
både vardagliga som speciella företeelser (Patel & Davidson, 2011, s. 83). Metoden            
beskrivs även ge en mycket detaljerad bild av respondenternas åsikter som kan hjälpa de              
undersökande att upptäcka tendenser bland mänskligheten (Denscombe, 2016, s.         
393-394).  

Efter noggrant övervägande fastslogs att de kvalitativa intervjuerna skulle genomföras          
via telefon. Tillvägagångssättet ansågs mest lämpligt eftersom respondenter och         
intervjuare befann sig på stora geografiska avstånd vid intervjutillfället samtidigt som           
tiden för genomförandet var kort vilket begränsade möjligheten att boka in ett fysiskt             
möte. En nackdel med att genomföra en intervju via telefon kan enligt Denscombe             
(2016, s. 285) vara att intervjuaren saknar visuell kontakt med respondenten. Mimik och             
kroppsspråk kan enligt Trost (2010, s. 75 ) vara ett viktigt redskap vid intervjuer              
eftersom de lättare kan avslöja om deltagaren känner sig osäker på något eller om hen               
verkligen menar det hen säger. Eftersom respondenternas identitet hanterats         
konfidentiellt och intervjuarens påverkningskraft minimerats ansågs risken för oärliga         
åsikter vara liten. Istället har avsaknad av visuellt kroppsspråk diskuterats utifrån           
möjligheten att eventuella missförstånd uppstår. Risken för detta minimerades dock          
genom att försöka ställa öppna, enkla, raka frågor följt av fördjupande följdfrågor som             
“Vad tror du detta beror på?”. Genom en intervju via telefon minskade även risken för               
att respondenten skulle påverkas av intervjuarens egna åsikter genom hens kroppsspråk           
och mimik.  

För att underlätta dokumentationen användes en ljudupptagare för att spela in samtalet            
med respondenten. Detta gjordes efter att syftet med inspelningen redogjorts och           
muntligt samtycke från respondenten getts (se kapitel 3.2.3). Fördelen med en           
ljudupptagare är att intervjuaren i efterhand kan föra anteckningar utifrån det som sagts i              
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ett lugnare tempo, spola tillbaka och pausa inspelningen för att få ner allt i text.               
Inspelningen kan även användas för analysen av textmaterialet genom att lyssna till            
användarens olika tonfall och på så vis lättare tolka vad det är de egentligen försöker få                
fram i intervjun (Trost, 2010, s. 74).  

Trost (2010, s. 75) skriver att en nackdel med inspelningar är att många människor kan               
uppleva inspelningen som obehaglig och att respondenten därför hämmas att svara           
utförligt. Detta har tagits hänsyn till genom att med hjälp av allmänna frågor få den               
intervjuade att slappna av och på så vis glömma inspelningen. Fördelen med att göra en               
inspelning är att intervjuaren får en exakt registrering av vad som sas under intervjun,              
men det kan också vara mycket tidskrävande att skriva ut vad som sägs på inspelningen               
i efterhand ( Patel & Davidson, 2011, s. 87).  

Även möjligheten att anteckna ned intervjun övervägdes men röstades ned eftersom det            
ansågs vara svårt för intervjuaren att fördela sin uppmärksamhet till att både anteckna             
och hålla liv i samtalet med respondenten. Genom att spela in kunde intervjuaren             
således fokusera på en sak i taget och undvika pauser som ett eventuellt antecknande              
hade kunnat medföra. En annan risk med tillvägagångssättet kan enligt Trost (2010, s.             
74-76) vara att anteckningarna inte görs utan direkta tolkningar och att viktiga detaljer             
således går förlorade.  

 

3.2.5 Etiska Överväganden 
Patel och Davidson (2011, s.62) skriver att syftet med forskning är att ta fram trovärdig               
kunskap som hjälper människor och samhällen att utvecklas. Vidare menar författarna           
att kravet för att bedriva forskning på ett område är att den innehåller väsentliga frågor               
som är till nytta för allmänheten utan att samla in sådan information som kan vara till                
skada för enskilda individer. Detta innebär att ingen respondent får skadas fysiskt eller             
psykiskt (Patel & Davidson, 2011, s.62).  

För att skydda respondenten har studien tagit hänsyn till det svenska vetenskapsrådets            
fyra etikregler eller forskningsetiska krav; informations-, samtyckes-, konfidentialitets-        
och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011, s.63).  

Informations- och samtyckeskravet säkerställdes redan vid första kontakt med de          
eventuella respondenterna genom att samtliga deltagare redan innan intervjuns         
genomförande informerats om studiens syfte och godkänt sitt deltagande (Patel &           
Davidson, 2011, s.63). Deltagarna har även haft möjlighet att när som helst före samt              
under intervjun dra sig ur denna om så önskats.  

Deltagandet i studien har hanterats konfidentiellt på så vis att endast forskaren vet vem              
som intervjuats (Patel & Davidson, 2011, s.74). Detta har inneburit att nämnda namn             
under intervjun har uteslutits i de sammanställda texterna med hänsyn till att bevara             
respondenternas konfidentialitet och andra berörda personers identiteter. Även        
inspelningar, chatthistorik och samtalslistor har efter att dokumentation och analys          
genomförts raderats från intervjuarens enheter och övriga lagringsplatser då det inte           
funnits några skäl att lagra dessa personuppgifter under en längre tid. Utifrån studiens             
syfte har det inte heller varit relevant att härleda information till specifik person. Istället              
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har enbart respondentens kön och ålder behandlats i syfte att redogöra för            
urvalsgruppens relevans för studien.  

Nyttjandekravet har upprätthållits genom att insamlade uppgifter enbart använts för          
studiens ändamål och ingen ytterligare spridning av uppgifter och data insamlad under            
studien kommer att ske.  

 

3.3 Innehållsanalys 
Innehållsanalys är en metod för textanalys som passar många olika forskningsområden           
eftersom den ger stort utrymme för forskarnas egna tolkningar. En innehållsanalys kan            
enligt Hsieh och Shannon (2005) utföras konventionellt, riktat eller summerande. Det           
som karaktäriserar en kvalitativ innehållsanalys är att den i första hand fokuserar på             
ämnet och kontexten för att sedan betona skillnader samt likheter mellan de kategorier             
eller teman som studien tar fasta på (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

3.3.1 Tillvägagångssätt för analys 
För att underlätta innehållsanalysen har samtliga intervjuer skrivits ut och delats upp i             
meningsenheter som sedan förkortats och tolkats stegvis innan dem slutligen          
kategoriserats enligt något av de begrepp som tidigare (se kap. 2.4) presenterats. Den             
första uppdelningen av meningsenheter har gjorts utgående från respondentens tal och           
meningens innehåll. De antecknade meningsenheterna har sedan noggrant lästs igenom          
flera gånger och vid åtskilliga fall förkortats i enlighet med analysverktyget för att             
innefatta det som författarna ansett vara extra intressant i respondenternas svar. Särskilt            
intressant har svar innefattande hur användaren kommit i kontakt med          
personaliseringen, vilka problem samt fördelar de anser att personaliseringen medför          
och hur personaliseringen påverkar dess användning, vilka alla går att knyta an till             
studiens tre frågeställningar. I vissa fall har även den underliggande meningen i            
respondentens svar tolkats för att ge svar på studiens frågeställningar.  

Då syftet med denna studie är att undersöka huruvida den privata           
instagram-användarens upplevelse av plattformen påverkas av den algoritmiska        
personaliseringen har sedan en riktad innehållsanalys genomförts. En riktad         
innehållsanalys kännetecknas av ett deduktivt tillvägagångssätt där forskarna        
inledningsvis utgår från förutbestämda nyckelord eller begrepp som är centrala för           
studien för att sedan dela in respondenternas svar i olika kategorier baserat på dessa              
begrepp. Tillvägagångssättet används ofta för att jämföra eller diskutera resultatet          
utifrån tidigare forskning för att bekräfta eller vidareutveckla befintliga teorier (Hsieh &            
Shannon, 2005). Denna studies nyckelord har sin bakgrund i det teoretiska ramverkets            
avsnitt om användbarhet samt användarupplevelse och består av användbarhet,         
önskvärdhet, hittbarhet och trovärdighet.  

Avslutningsvis har således de förkortade och tolkade meningsenheterna kategoriserats         
under det begrepp som beskriver respondentens upplevelse bäst för att på ett            
överskådligt vis presentera på vilket sätt användarupplevelsen påverkas av Instagrams          
personalisering. Förutom att kontrollera huruvida Instagram klarar av att tillfredsställa          
sina privata användare och skapa en bra användarupplevelse försöker vi med hjälp av             
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denna analys bidra till en fördjupad förståelse av begreppet personalisering och dess            
påverkan på användarupplevelsen.  

Ansvarsfördelning  

Efter att intervjuerna brytits ner i meningsenheter av respektive intervjuare har           
intervjuarna individuellt men parallellt analyserat och kategoriserat meningsenheterna        
enligt analysverktyget. Efter att den individuella analysen genomförts har sedan          
författarna i samråd jämfört resultatet av analysen för att se om meningsskiljaktigheter            
kan finnas i hur meningsenheterna har kategoriserats. Forskarna var till stor del eniga             
om kategoriseringarna i analysen, men vissa meningsskiljaktigheter kunde även         
återfinnas. De meningsskiljaktigheter som förekom var framförallt centrerade kring om          
huruvida en meningsenhet skulle tillhöra kategoriseringen “användbarhet” eller        
“hittbarhet”. Anledningen till dessa oenigheter menar författarna är att flera av           
meningsenheterna i intervju datan är formulerade på ett sådant sätt att de skulle kunna              
tillhöra båda de ovan nämnda kategorierna och att kategorierna i sig kan tänkas             
överlappa varandra eftersom båda är av stor vikt för användarupplevelsen. Båda           
författarna var dock eniga om att denna otydlighet existerade i meningsenheterna och att             
det därmed enbart var en fråga om vad som ansågs vara den mest övervägande korrekta               
kategoriseringen av de två.  

3.3.2 Reflektion innehållsanalys 
Då resultatet av studiens metod består av fritt formulerade ord och texter har en tolkning               
av dessa genomförts av de forskande. En nackdel med innehållsanalysen är att den ger              
ett subjektivt så kallat partiskt resultat eftersom den analyserade texten framförallt           
bygger på författarnas egna tolkningar och sätt att redovisa dessa (Patel & Davidson,             
2011, s. 121; Graneheim & Lundman, 2014). Med detta sagt är det således inte säkert               
att andra forskare skulle dragit samma slutsatser som författarna i detta arbete gjort.             
Denna studie har eftersträvat att göra det så lätt som möjligt för andra forskare att själva                
analysera och granska studiens resultat. Således redogörs genomgående för författarnas          
tillvägagångssätt och de begränsningar som studien innefattar.  
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4. Analys och resultat  

I följande avsnitt presenteras studiens resultat med bakgrund i det övergripande syftet.            
Redogörelsen inleds med en sammanställning av intervjuerna efter att den riktade           
innehållsanalysen genomförts. Det analyserade materialet kopplas samman med        
studiens teoretiska ramverk och presenteras tematiskt utifrån tre centrala begrepp för           
användarupplevelse; användbarhet , hittbarhet och trovärdighet. Med bakgrund i        
intervjuerna diskuteras vidare huruvida den algoritmiska personaliseringen är önskvärd         
eller värdefull för användarens upplevelse på plattformen. Kapitlet efterföljs av en           
sammanfattande diskussion där resultatet tydligt kopplas samman med studiens         
frågeställningar.  

 

4.1 Studiens resultat 
I följande del presenteras intervjuernas resultat efter att en riktad innehållsanalys           
genomförts. För schematisk sammanställning av intervjusamtalen se Bilaga B. 

4.1.1 Användbarhet  
Samtliga respondenter har uppmärksammat att det finns både fördelar och nackdelar           
kopplade till Instagrams innehållsfiltrering vilka kan tänkas påverka plattformens         
användbarhet. Gemensamt för samtliga respondenter var att den nuvarande         
personaliseringen upplevdes att inte fullt tillgodose sitt syfte eller motsvara användarnas           
förväntningar vilket kan utläsas ur respondent 1s kommentar “Jag hade velat att innehåll             
från de som jag kollar på mest och gillar ska komma högst upp i flödet så att man                  
slipper scrolla igenom en massa skit innan man kommer till det innehåll som man vill               
se/.../”. Användarna uttryckte även viss förvirring eller missnöje kopplat till flödets           
ordning och många önskade att Instagram mer eller mindre skulle återgå till det             
kronologiska flödet. Respondent 3 som visar stor förståelse för den algoritmiska           
personaliseringen anser att innehållsfiltrering ändå kan vara ett viktigt inslag eftersom           
“/.../ problemet med ett kronologiskt flöde /.../” skulle kunna vara att “/.../ det skulle              
komma alldeles för mycket innehåll/.../” men att den inte nödvändigtvis bör styras av en              
algoritm. Respondent 2 och 6 menar att en kombination av det kronologiska flödet             
tillsammans med viss personalisering hade varit att föredra vilket även den mest kritiska             
respondenten verkar hålla med om genom sitt yttrande “Jag tycker det är positivt om              
mitt nyhetsflöde skulle hamna i rätt ordning /.../ ” . 

Flera av respondenterna (3, 4, 6) känner redan i dagsläget att den algoritmiska             
personaliseringen uppfyller ett visst behov hos dem vilket beskrivs med kommentarer           
som “Jag får också se en del sponsrat innehåll från konton jag inte följer i mitt flöde/…/                 
Det är oftast saker som är relevant för mig och jag trycker mig ofta vidare in på dem.                  
Jag tycker det är ganska bra och de gör det på ett bra sätt./…/”, “Jag tycker ändå att det                   
är helt ok att Instagram sorterar innehåll för då får jag ju se det som jag vill se.” och                   
“Vissa gånger när det kommer till marknadsförings/rekommendationsdelen så är det          
ändå saker som man ibland är intresserad av som dyker upp och som leder till en del                 
klick och det kan ju ses som positivt/.../”. 
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Tre respondenter anser sig vara nöjda med Instagrams personalisering i dagens läge men             
reserverar sig för att det finns vissa krav för att de skall fortsätta vara nöjda med                
filtreringen i framtiden. Detta påpekar de med kommentarerna “På ett sätt är det positivt              
att Instagram visar mig saker utifrån vad jag är intresserad av, men det får inte bli bara                 
det/.../“, “Det kan vara bra att det kommer något förslag ibland för att jag ska få se vad                  
som finns för konton där ute, men om man inte visar något intresse för dem så borde                 
förslagen dö ut.” och “Relaterat innehåll kan vara bra att se ibland, men då ska det ju                 
vara kring något jag är intresserad utav/..../”. 

En av respondenterna har indirekt upplevt effekterna av innehållsfiltreringen men är i 
dagsläget inte medveten om de förändringar som skett, vilket kan utläsas ur 
kommentaren “Jag vet att de har ändrat en del på Instagram men jag kommer knappt 
ihåg hur det var tidigare. Jag har nog inte reagerat så mycket på att det har ändrats iom. 
att det är dom som jag följer mest som kommer högst upp. Det var nog bara lite 
störande i början, men jag vet inte varför/.../”. 
 
En av respondenterna menar att applikationen hade varit mer användbar om det funnits             
en viss kronologisk tidsföljd på flödet vilket kan urskiljas ur kommentaren “Jag föredrar             
om det kommer i en typ av kronologisk tidsföljd. De får gärna prioritera konton, men               
jag vill fortfarande se de nyaste inläggen. Alltså prioritet på konton men inte på              
inlägg./.../”. 

Och två personer har påpekat att det finns ett antal konton som de uppskattar att se 
innehåll ifrån men som de inte gillar (eng. like) eller interagerar med, vilket också 
innebär att Instagrams personaliserande algoritmer med stor sannolikhet inte kommer att 
fånga upp dessa som viktiga för användaren. Detta kan urskiljas i kommentarerna “Jag 
följer faktiskt något konto som jag gärna vill se innehåll ifrån men som jag inte vill gilla 
eller kommentera på. Men nu försöker jag engagera mig lite mer i dessa konton. Det kan 
hända att det här har gjort att jag får se dem mer för nu kommer de ganska ofta. Det är 
trist om man inte får se det man är intresserad av, det hade ju vart bra om det fanns en 
knapp för att visa att man har ett intresse för det innehållet utan att man vill interagera 
med det.” och “Ibland kan man se inlägg som man känner att det här stämmer så jäkla 
bra men man vill inte trycka på gilla för då vet man att alla andra kan se att man gillar 
det.”. 
 
Tre personer anser inte rekommendationssystemen vara användbara och en av dem 
menar att detta redan i dagsläget har påverkat hennes användande av Instagram på ett 
negativt sätt “Jag brukar inte gå in på konton som dyker upp i mitt flöde som jag inte 
följer. Jag vet ju väl själv vad jag vill ha och om det är nått specifikt så vill jag helst 
själv gå in och leta rätt på detta. Jag vill inte se all sån skit hela tiden eftersom det blir 
ett störningsmoment och jag vill ha mitt konto rent.”, “Jag har en överlag negativ 
inställning till detta, med små små inslag av positiva faktorer kanske.” och “Detta har 
påverkat mitt användande av Instagram, förut kunde jag sitta lite längre men nu går jag 
mer in lite då och då och jag sitter inte och scrollar utan går direkt in på dom kontona 
som jag är intresserad av och ser om de har lagt upp nått nytt och så kollar jag lite på 
Insta Stories bara. Jag orkar inte sitta och scrolla och se på massa innehåll som jag inte 
vill se.” 
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4.1.2 Hittbarhet 
Samtliga respondenter har uppmärksammat att antalet konton de följer och antalet           
konton vars innehåll de upplever att de får ta del av i flödet skiljer rejält. En respondent                 
svarade “Det känns inte som att jag får se alla dom jag följer i flödet utan kanske bara                  
en femtedel/.../ ” samtidigt som två respondenter under intervjun reflekterade enligt          
följande “Jag följer över 300 konton men det känns absolut inte som att jag får se                
innehåll från alla de här kontona/.../ ” och “Nu när vi diskuterar detta så börjar jag                
fundera kring hur mycket det är jag inte ser egentligen, jag följer ju 500 konton/.../”.               
Respondent 3 tycker sig se ett samband mellan hans eget engagemang och vilka konton              
som visas och uttrycker att det “/.../ är specifikt dom som jag har följt mycket av som                 
jag får upp mest innehåll ifrån/.../”. Även respondent 4 har gjort liknande iakttagelse och              
svarar att “Det mina närmsta vänner lägger ut brukar komma direkt högst upp i              
flödet/.../” följt av de “/.../ de största influencersarna/.../” varpå hon även “/.../likear mest             
bilder från influencers/.../” vidare misstänker hon att innehållet även sorteras efter           
hennes geografiska plats eftersom “/.../ de som bor närmare mig geografiskt verkar            
komma först/.../”. Att antalet konton i flödet inte motsvarar det antal konton            
respondenten följer anses av flera användare inte vara något konstigt och en förklaring             
till detta beskrevs av respondent 3 vara att det inte är alla konton som han följer “/.../                 
som lägger upp innehåll”.  

Respondent 4 och 5 menar att de inte heller vill se innehåll från alla konton som de                 
följer eftersom de tycker att det inte “/.../ gör så mycket om jag inte får se innehåll från                  
bekanta som man knappt känner/.../” och ibland följer konton “/.../ mer av artighet             
kanske för att de följer mig eller så”. Samtliga deltagare har dock uttryckt en frustration               
över att relevant innehåll försvinner i flödet vilket visar på att Instagram har problem              
med gränssnittets hittbarhet. Respondent 6 som i allmänhet uttryckte positiva åsikter           
relaterat till Instagrams personalisering beskrev problemet enligt följande “Det händer          
däremot väldigt ofta att jag missar inlägg från dom som jag är intresserad av att se                
innehåll ifrån. Ibland om jag går in på någons profil så kan jag se att det endast är till                   
exempel det 8e av deras inlägg som syns i mitt nyhetsflöde. Så de har alltså gjort 7 nya                  
inlägg som inte har visats för mig/.../” vidare uttryckte han att det i dessa fall var                
irriterande eftersom han “/.../ vill ju se deras färskaste innehåll” medan en annan             
respondent beskrev samma problem med reflektionen att “/.../ då går jag ju miste om              
någonting/.../”. Med anledning av detta menar respondent 1 och 3 att de hade velat se               
allt innehåll från konton de följer eftersom det annars är “/... / onödigt att följa               
någon/.../”.  

Nästan alla respondenter upplever också att det så kallade organiska flödet är 
“/.../ganska rörigt/.../” eftersom det “/.../ känns inte som att saker kommer i 
tidsordning/.../” och “/.../ibland så kommer det upp något som folk har lagt upp för 
kanske tre dagar sen och då känns det inte så kul för att man skulle ha velat gilla det på 
den tidpunkten det lades ut/.../Detsamma gäller ibland när det är något företag som har 
ett erbjudande eller nått som dyker upp tre dagar för sent och så har man missat det, det 
stör mig jättemycket/.../”. Respondent 2, 4 och 5 upplever även att rekommendationer i 
flödet emellanåt förvirrar användandet på så vis att det är svårt att avgöra om detta är 
innehåll de själva valt vilket kan utläsas i kommentarerna “Ibland så kan jag känna, vart 
kom den här människan (kontot) ifrån?/.../” och “/.../nån gång så har det kommit upp 
nån bild som man inte förstår är sponsrad och då blir man lite förvirrad om det är nån 
man följer eller inte. Så då måste man stanna upp och läsa texten för att förstå vart det 
kommer ifrån/.../”. 
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Respondenterna uttrycker allesammans en vilja att delvis eller helt återgå till det 
kronologiska flödet vilket går att utläsa ur kommentarerna “/.../ Om jag följer vissa sidor 
eller användare så vill jag se deras inlägg i det tidsformatet som de kommer.”, “Jag 
föredrar om det kommer i en typ av kronologisk tidsföljd.  De får gärna prioritera 
konton, men jag vill fortfarande se de nyaste inläggen. Alltså prioritet på konton men 
inte på inlägg/.../” och “/.../ Instagram är bra men det kan gärna gå tillbaka till så som 
det var förr”. Den nuvarande personaliseringen upplevs även försvåra navigeringen på 
plattformen för en respondent eftersom hon inte vet hur hon skall hitta tillbaka till det 
innehåll som hon tidigare sett eftersom inläggen upplevs ha försvunnit något hon tror 
beror på “/.../att de har ändrat ordning/.../” fastän “/.../ det kan ibland vara bara 5 
minuter senare”.  
 

4.1.3 Trovärdighet 
Flera av respondenterna uttryckte vid intervjun att de överlag gillar eller är ok med den 
sortering av innehåll som sker på Instagram i dagsläget men påpekar samtidigt ett antal 
faktorer som de inte har en lika positiv syn till. Framför allt anser flera respondenter att 
Instagrams rekommendationer emellanåt är både obehagliga och irriterande eftersom de 
upplevs spåra användarens övriga aktiviteter online vilket kan utläsas i bland annat 
följande kommentar; “/.../ det känns som att det är sammanhängande med mina 
aktiviteter utanför Instagram. Så om jag har Googlat på något eller kollat på nått på 
Facebook så återspeglar det sig sen i vad som visas för mig på Instagram.”.  
 
Respondent 4 reflekterar vidare kring rekommendationssystemen och anser att det “/.../ 
är jäkligt creepy när man har kollat på nått och sen så dyker det upp överallt/.../” 
samtidigt som hon fyller i att “/.../  Det är irriterande men det stör mig heller inte så 
farligt mycket, det blir bara lite mycket ibland/.../”. En annan respondent (1) upplever 
att detta är ett mycket stort irritationsmoment och  visar även tecken på oro samt tro på 
att Instagram även spårar hans aktiviteter offline. “Jag tror att det är lite som Facebook 
att de lyssnar av en på internet/.../” för att anpassa reklam och innehåll när han sagt 
något som han tycker “/.../ är lite otäckt”.  Samma respondent menar även att detta 
påverkat hans syn på plattformen negativt  “/.../ då det känns som att allt på internet är 
avlyssnat nu för tiden. Allt är personifierat och med personlig reklam och detta tycker 
jag inte är bra/.../” vilket även kan ge indikation om att han hyser en låg tilltro och inte 
uppskattar plattformens avsikter med rekommendationerna.  
 
Flera respondenter uttrycker även en mycket låg tilltro till framtidens Instagram 
algoritm och att “/.../ det kommer säkert bli värre med tiden, för det blir det ju oftast” 
varpå respondenterna menar att det troligtvis kommer bli mer av det som de nu upplever 
som nackdelar med plattformen. Vidare tror samma respondenter att det finns risk 
“/.../att användandet av Instagram kommer att minska i framtiden/.../” som en följd av 
ökad reklam och minskad kontroll i flödet. En respondent (1) uttrycker med visst förakt 
att Instagrams ökande reklam kommer innebära att användare tillslut kommer “/.../ få 
kolla på nån reklam mellan varje bild/.../” medan en annan respondent (5) tror att 
användandet kommer att minska i och med att “/.../ man känner sig styrd och det vill 
man ju inte känna sig/.../”. Även respondent 3 uttrycker viss ovilja till algoritmisk 
innehållsfiltrering i sitt svar “/…/ Jag gillar inte när saker styrs i bakgrunden utan att 
man kan se det/.../”.   
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Tre respondenter medger att de tror att innehållsfiltreringen, det vill säga hur saker visas 
för användare kan komma att påverka dessa på olika sätt. Detta kan man se tecken på i 
kommentarerna “/.../jag kan förstå att vissa kan bli påverkade av hur innehåll blir 
presenterat för dem, precis som reklam. Vissa kanske blir påverkade till att följa en 
konto efter att de har sett bilder från ett konto flera gånger till exempel. Det är ett sätt att 
fiska in  folk till att börja se på bilder som de kanske inte skulle ha sett på annars. Jag 
tycker detta är störande.”, “Jag känner inte personligen att jag kan påverkas så mycket 
utav hur innehåll presenteras för mig i och med att jag är så pass medveten om hur dessa 
saker fungerar och att det är en sådan styrning på flödet. Men däremot så tror jag att det 
är väldigt många andra som blir påverkade av att de ser bara det de blir tilldelade att se 
inom sina kretsar, eller bubbla om man får säga det så.” och “Jag kan tänka mig att man 
kan bli påverkad av hur innehåll visas för en genom att man till exempel spenderar mer 
tid på Instagram när de visar innehåll som är relevant för en just för stunden. Det kan ju 
vara lite negativt i och med att det blir lite som ett beroende”. 
 
Men sedan finns det även en som inte anser att detta skall vara ett problem utan att hon 
snarare skulle bli mer påverkad om inte innehållsfiltreringen fanns vilket uttrycks i 
kommentaren “Jag tror inte att hur saker visas för mig påverkar mig så mycket i och 
med att det mest kommer upp såna saker som jag själv gillar. Det skulle nog vara värre 
om det dyker upp saker från såna som jag inte kollar på så mycket för då skulle det nog 
röra om lite i grytan.”. 
 
Och en person har uttryckt en mer generell oro över att innehållsfiltreringen påverkar 
delar av webben på ett negativt sätt, vilket uttrycks i kommentaren “Det kan vara lite 
obehagligt, det är en ganska skrämmande utveckling utav media överlag.”. 
 
 

4.1.4 Värde och önskvärdhet 
Samtliga respondenter har uttryckt att deras huvudsakliga mål, det vill säga det de 
främst vill göra, på Instagram är att ta del av innehåll från vänner, bekanta och andra 
som på något sätt intresserar eller inspirerar dem.  Två respondenter (3 & 5 ) sade även 
att de gärna följer organisationer eller företag inom sitt intresseområde på Instagram för 
att inte gå miste om erbjudanden eller annan intressant information. Några av 
respondenterna använder även plattformen för att dela eget innehåll men detta ses mer 
som en bisyssla gentemot själva följandet. Detta kan man se när man studerar 
kommentarer som “Använder instagram till att kolla på bilder/.../”, “/.../går mest in för 
att titta/.../” och “/.../ använder mest Instagram för att följa saker som är relevanta för 
mitt intresse/.../”. Respondent 6  anger i likhet med övriga respondenter att det 
viktigaste med följandet är att “/.../ se vad andra håller på med/.../” och “/.../hitta 
inspiration/.../” varav det gemensamma syftet med användandet kan sammanfattas till 
att ta del av inspirerande innehåll och hålla sig uppdaterade med sin omvärld.  
 
Vidare har en rad olika problem relaterade till Instagrams algoritmiska personalisering 
och användarens förväntningar uppmärksammats. Framförallt tycks några användare 
uppleva att antalet okända konton och irrelevanta inlägg i flödet har ökat vilket skapar 
förvirring. En respondent uttryckte sig enligt följande “/.../ jag har framförallt märkt att 
jag får se en massa andra konton som jag inte följer /.../” vidare sades även hon inte 
förstod varför inläggen dök upp i hennes flöde då “/.../ de har ingenting med mig att 
göra/.../”. Samma respondent fann ibland detta så pass irriterande att hon även 
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blockerade innehållet genom att anmäla det  som stötande. Även andra respondenter har 
uttryckt att rekommendationer framför allt i form av reklam i flera fall upplevs som 
irriterande, även i de fall då de haft viss relevans. Respondent 2 förklarade det enligt 
följande “/.../ för varje yoga konto jag följer så känns det som att det dyker upp ca 10 
andra sidor om yoga tights, yogamattor och/.../” annat relaterat till yoga. Vidare fortsatte 
hon med “/.../ Jag vill inte bara att de ska dyka upp, jag vill välja själv.”. Respondent 3 
och 6 menar dock att denna riktade reklam ofta är av relevans för deras intresse och vid 
flera tillfällen lett dem till klick varpå den personaliserade reklamen på Instagram kan 
tänkas vara av värde för en del av populationen. Ett annat problem med 
rekommendationerna som har uppmärksammats är att algoritmen inte tycks hänga med i 
användarens intressebyten. Respondent 4 beskrev problemet enligt följande“/.../Det är 
nån gång ibland som jag kommer in i tex. nån träningsperiod och börjar gilla och följa 
mycket såna saker men efter ett tag känner jag att jag måste sluta för att det stressar mig. 
Men då fortsätter det komma upp massa såna bilder, trots att jag har slutat gilla dem 
/.../”. 
 
Samtliga respondenter har lagt märke till att de inte ser allt innehåll från konton de följer 
i sitt flöde (se kapitel 4.1.2) varpå en del respondenter tror att detta kan vara en följd av 
att flödet innehåller stora mängder reklam och innehåll från konton som de inte följer. 
Detta kan utläsas ur bland annat respondent 2s intervjusvar “/.../det känns som att det är 
för att det dyker upp så mycket innehåll från såna som man inte känner/.../” , även 
respondent 1 upplever att inlägg försvinner på grund av innehåll från konton som han 
“/…/ inte nödvändigtvis vill se bilder ifrån.”. Vidare upplever respondent 1 att detta är 
“/.../ tråkigt då jag följer de jag följer för att jag vill se deras innehåll/.../” och irriterande 
eftersom det enligt honom annars är “/…/ onödigt att följa någon om man ändå inte får 
se deras bilder.”.  
 
Övriga respondenter håller till viss del med respondent 1 och 2 om att den algoritmiska 
personaliseringen inte fullt uppfyller deras förväntningar och önskemål på plattformen i 
och med att inlägg tidvis upplevs försvinna ur flödet. Men ungefär hälften av 
respondenterna anser att Instagram för det mesta klarar av att möta deras förväntningar 
genom att presentera det innehåll de främst vill se högst. En fördel med den 
algoritmiska personaliseringen anses av respondent 3 vara att det är lättare för honom att 
hitta nytt innehåll relaterat till det han tidigare gillat eftersom “ Innehåll verkar visas 
väldigt sammanhängande /.../” samtidigt som respondent 4 menar att detta även kan vara 
en nackdel eftersom det kan bli “/.../lite tråkigt när allt innehåll som man ser blir av 
samma karaktär /.../”. Vidare menade en annan respondent att Instagram motsvarade 
hans förväntningar och att han främst vill “/.../ha ett rent och prydligt flöde/.../” där han 
ser innehåll från konton som intresserar honom. Flera användare ansåg inte heller att de 
behövde se innehåll från alla konton de följer utan såg det istället som en fördel att 
Instagram hjälper hen att se det som hen är mest intresserad av men att “Det skulle ju 
vara nice om alla konton dök upp i vart fall ibland”.  
 
Bland intervjudeltagarena fanns en användare som nästan helt ställde sig positiv till 
Instagrams innehållsfiltrering. Denna övervägande positiva syn på Instagrams 
innehållsfiltrering skiljer sig från många av de tidigare intervjusvaren vilket eventuellt 
kan förklaras av att respondent 6 framför allt tar del av innehåll via Instagram stories 
och han i detta fall inte berörs på samma sätt av de nackdelar som andra respondenter 
lyft fram.  
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En upplevd risk med den algoritmiska personaliseringen som respondent 1, 2 och 3 
belyser är att användandet av mediet kan komma att minska till följd av att kontrollen 
över flödet reduceras samtidigt som mer reklam ständigt hittar sin väg in på plattformen. 
Respondent 4 och 5 menar dock att Instagrams flöde i jämförelse med andra sociala 
medier än så länge är förhållandevis skonat från innehåll som är “/.../ skit /.../” 
samtidigt som plattformen fortfarande används och respondenterna får ta del av inlägg 
ur människors vardagliga liv vilket upplevs ha “/.../ försvunnit mycket från Facebook”. 
I dagsläget anser flera av användarna att fördelarna med Instagram överväger 
nackdelarna med plattformen varav hälften av dessa ställer sig kritiska generellt till att 
algoritmer skall styra över innehållsfiltreringen.  
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5. Diskussion och slutsats

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat utgående från studiens syfte,          
frågeställningar och teoretiska ramverk. I avsnittet presenteras resultatet utifrån de tre           
studerade frågeställningarna Frågeställning 1. På vilka sätt har Instagrams privata           
användare kommit i kontakt med plattformens algoritmiska personalisering?,        
Frågeställning 2. Vilka upplevda problem samt fördelar anser de privata användarna att             
den algoritmiska personaliseringen medför vid användandet av Instagram? samt         
Frågeställning 3. Hur påverkas den privata användarens användning av Instagram som           
plattform av dess algoritmiska personalisering? , där frågeställningarna knyts ihop med          
tidigare analys (se kap. 4) och respondenternas renodlade svar (se bilaga B). Vidare             
presenteras i avsnittet studiens begränsningar, förslag på vidare forskning samt studiens           
kunskapsbidrag.  

5.1 Diskussion 
Det har tidigare observerats en negativ attityd till personaliseringen på Instagram från            
professionella Instagram-användare (Carbone, 2018; Dean, 2018) och tidigare studier i          
ämnet har fokuserat på dessas åsikter och uppfattningar kring innehållsfiltrering. Denna           
studie har därför i motsättning till tidigare forskning fokuserat på att urskilja hur de              
privata Instagram-användarnas upplever plattformens algoritmiska personalisering.  

5.1.1 Respondenternas kontakt med personaliseringen 
I den inledande problemdiskussionen (se kap 1.2) och det teoretiska ramverket har innan             
noterats att algoritmisk personalisering fått en allt mer betydande roll i människors liv             
(Kitchin & Dodge, 2011; Gillespie, 2014; Mahnke & Uprichard, 2014), inte minst sedan             
de började användas i sociala medier. Samtidigt har tidigare studier konstaterat att            
medvetenheten kring algoritmerna ännu är relativt låg varav bland annat Mahnke och            
Uprichard (2014) anser att det finns anledning att skapa sig en grundläggande förståelse             
för algoritmernas inverkan. Författarna av denna studie ansåg med anledning av detta            
det intressant och viktigt att undersöka på vilket sätt de privata Instagram-användarna            
kommer i kontakt med personaliseringen. Frågeställning 1 löd således enligt följande:  

På vilka sätt har Instagrams privata användare kommit i kontakt med plattformens            
algoritmiska personalisering?  

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna med efterföljande innehållsanalys visade att          
privata Instagram-användare kommit i kontakt med eller märkt av personaliseringen.          
Följande observationer av upplevelser har gjorts i våra intervjuer, där för varje            
observation ges en hänvisning till uttalanden som exemplifierar dem (se bilaga B). 
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● De får inte se allt, och i vissa fall inget, innehåll från de konton som de följer.
(3,4,14,22,38,41,52,53,54,64,68)

● De får se mest innehåll från specifika personer/konton som de följer eller inom 
samma intresseområde med liknande innehåll. (15,21,22,32,41,64)

● Innehåll från personer/konton som de gillat/interagerat med mest kommer högre 
upp i flödet. (35,45,51,66)

● De får se innehåll från konton som de inte följer, så kallade rekommendationer. 
Dessa rekommendationer består av:

○ Riktad reklam. (3,9,14,15,39,67)
○ Okända konton i flödet. (3,14,15,25,40,48,67)

● Inlägg visas i en ordningsföljd som användarna inte förstår sig på. (16,36,51)
● Inlägg som de tidigare uppmärksammat “försvinner” från flödet och är därmed 

svåra att hitta tillbaka till (55).

Utifrån den insamlade datan analyserades samtidigt respondenternas medvetenhet om         
den bakomliggande algoritmen och dess inverkan på det sociala mediet i syfte att reda              
ut huruvida användarens förförståelse påverkar hens upplevelse av personaliseringen.         
Resultatet visade att samtliga respondenter oavsett förkunskaper lagt märke till          
personaliseringen på plattformen men att respondenter med större förförståelse också          
uppvisar mindre förvirring vid användandet av Instagram. Respondenternas        
förförståelse tycks dock inte haft någon betydelse för huruvida personerna har en positiv             
eller negativ bild av personaliseringen på plattformen.  

5.1.2 Problem och fördelar relaterade till personaliseringen 
I de kapitel som föregått kapitlen om intervju (se kap 3.2) och analys (se kap 3.3) har                 
tidigare konstaterats att allt fler digitala plattformar satsar på algoritmisk personalisering           
i syfte att hjälpa användaren att effektivt hitta rätt information i den ständigt växande              
informationsdjungeln. Att snabbt och effektivt hitta rätt information utgör även en av            
grundpelarna för det som Norman och Nielsen (2019) klassar som en bra            
användarupplevelse. Det föreligger därför inte särskilt långsökt att många plattformar,          
inklusive Instagram, själva tror att personaliseringen skall bidra till en bättre           
användarupplevelse. Samtidigt har tidigare redogjorts (se kap 2.3.1) för att bra           
användarupplevelser inte enbart bygger på hur enkel informationen är att hitta,           
applikationen måste även motsvara användarnas förväntningar, vara lätt att använda och           
effektiv att använda från gång till gång (IDF, 2019b).  

De observationer som gjorts av användarnas upplevelser under intervjuerna tyder på att            
personaliseringens effekter på plattformen inte fullt tillgodoser eller motsvarar de          
privata användarnas förväntningar på det sociala mediet. Men att det kan finnas både             
fördelar och nackdelar kopplade till den algoritmiska personaliseringen vilket leder oss           
in på frågeställning nummer 2:  

Vilka upplevda problem samt fördelar anser de privata användarna att den           
algoritmiska personaliseringen medför vid användandet av Instagram? 

Studien visar att majoriteten av respondenter upplever att ett problem Instagrams           
algoritm medfört är att mängden rekommenderat innehåll ökat, vilket framförallt får en            
negativ påverkan på plattformens hittbarhet och önskvärdhet . Detta då det          
rekommenderade innehållet trycker undan det innehåll användaren egentligen vill se.          
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Dessutom nämner ett flertal att det rekommenderade innehållet inte bara är irriterande            
utan ibland kan vara rent av obehagligt då det ger dem känslan av att vara avlyssnade                
eller bli förföljda. Detta stämmer överens med Skrubbeltrang et al.s (2017) studie som             
menar att personaliseringen av sociala medier ofta upplevs gör intrång i den redan             
personliga sfären. En annan intressant aspekt av detta som lyfts fram i innehållsanalysen             
(se kap 4.1.3) är hur det rekommenderade innehållet på plattformen har en negativ             
inverkan på respondenternas tilltro till plattformens framtid och således trovärdigheten          
för plattformen i stort. Detta tar sig i uttryck hos ett flertal respondenter som tror att                
användandet av instagram kommer att minska i och med att man “/.../känner sig styrd              
/.../” och mängden reklam troligtvis kommer att öka. Dock har vissa av respondenterna             
påpekat att det ibland är givande rekommendationer. Däremot är det endast en            
respondent som har uttryckt att fördelarna med dessa är fler än nackdelarna varav             
respondenten således anser det värt att få dem presenterade i sitt flöde. 

När det kommer till vad användarna anser om att Instagram sorterar och sorterar bort              
innehåll i deras flöden verkar det råda delade åsikter kring huruvida detta är en fördel               
eller nackdel. En del anser att sorteringen är onödig eftersom man följer någon för att               
man vill se allt innehåll från dem och annars är det onödigt att följa dem. De flesta tycks                  
dock se fördelar med att det innehåll som är mest relevant för dem flyttas upp i flödet                 
eftersom det gör det lättare för dem att hitta det som de är intresserade av. Ett problem                 
som framför allt tycktes irritera användarna var då dem i flödet missade innehåll från de               
konton som de ansåg sig vara mest intresserade och engagerade i (se kap 4.1.2). Detta               
problem är särskilt intressant då Instagram (2016) själva menar att en av de stora              
anledningarna till att de har börjat med algoritmisk personalisering är att användarna            
skall missa mindre innehåll från de konton som de bryr sig mest om. Dock bör påpekas                
att det inte har genomförts en liknande studie på huruvida användarna upplever att de              
missar innehåll för tidsperioden innan innehållsfiltreringen implementerades.  

En annan intressant aspekt av detta som kan ha negativ inverkan på användbarheten (se              
kap 4.1.1.) är de fall då användarna uttryckt att de följer en del konton som de är                 
intresserade av men aldrig interagerar med. I dessa fall uppfattas algoritmen som            
ogynnsam för användarna då den istället för att framhäva den information som            
användarna anser vara viktig sorterar bort den som mindre viktig på grund av brist på               
interaktion. Detta påverkar plattformen till att uppfattas som både mindre användbar           
och önskvärd . 

En annan negativ faktor har visat sig vara bristen på kronologisk ordning i flödet. Inom               
denna problematik verkar det dock inte vara av största vikt att hela flödet skall vara               
kronologiskt ordnat utan snarare att det finns en viss tidsföljd. Istället efterfrågar            
respondenterna ett semikronologiskt flöde där relevanta konton visas i tidsföljd och           
sedan kommer resterande kontons inlägg kronologiskt. De största anledningen till detta           
är då de tillfrågade användarna önskar ett hittbart flöde. Respondenterna vill inte bli             
visade inlägg som är flera dagar gamla oavsett relevans. Eller som en av respondenterna              
uttrycker sig “De får gärna prioritera konton, men jag vill fortfarande se de nyaste              
inläggen. Alltså prioritet på konton men inte på inlägg.”.  

Följande observationer av upplevelser som kan förknippas med eventuell problematik          
och fördelar med Instagrams personalisering har gjorts i våra intervjuer. För varje            
observation ges en hänvisning till uttalanden som exemplifierar dem (se bilaga B). 
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Problem 

● Förvirrande, rörigt. Saknar kronologisk ordning. (7,14,16,36,51)
● Innehåll försvinner och är svåra att hitta tillbaka till. (55)
● Går miste om ett visst eller allt innehåll från vissa av de konton användaren 

följer. (3,14,22,38,41,64)
● Går miste om inlägg även från de konton användaren vanligtvis engagerar sig 

med. (4,54,68)
● Irrelevant innehåll tar uppmärksamhet och tid från annat “viktigare” innehåll.

(3,40,49,51)
● Irriterande reklam som är irrelevant. (48)
● Relevant reklam som uppfattas som otäck och ibland irriterande. (5,15,25,39)
● Okända (rekommenderade) konton i flödet som förvirrar och tar plats från de 

konton som användaren valt att följa. (3,14,15)
● Mycket scrollande för att se “allt”. (7,17)
● Algoritm hänger inte med i intresse-svängarna. Skapar stress, gör det svårt att 

bryta vanemönster. (45,50)
● Rädsla för att missa innehåll. (4,68)
● Går miste om en variation i innehållet som visas som hade behövts för att 

utveckla nya intressen. (24,44,58,59)
● Riskerar att gå miste om inlägg på grund av en ovilja att gilla/kommentera viss 

typ av innehåll trots intresse. (37,57,66)

Fördelar  

● Relevant innehåll presenteras först. (21,32,65)
● Får se mer inlägg från de konton de interagerar mest med samt inom 

ämnesområden som de för stunden genom interaktion anses vara främst 
intresserade av. (18,25,32,59,64,65,66)

● Minskar scrollandet - detta är också ett problem som beskrivits tvärtom. (7)
● Lättare att hitta nya intressanta konton inom användarens intresseområde.

(25,50,60)
● Rekommenderat innehåll är ibland behjälpligt. (28,39,67)
● Slipper att se innehåll från konton som de “sympati” följer. (34,56)

Ett flertal punkter av upplevda fördelar och problematik som går att koppla till             
Instagrams personalisering har framkommit av studien, varav listan med problematik          
eller nackdelar till synes är längre än den med fördelar. Vidare har dock tagits i               
beaktande att detta till viss del också kan bero på att problematiken kring den              
algoritmiska personaliseringen är lättare att upptäcka än de upplevda fördelarna med           
den och att det ofta är lättare att beskriva varför man ogillar något än varför man gillar                 
något.  
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5.1.3 Respondenternas användning av plattformen 
Efter att ha studerat samtalen med de sex respondenterna finns det inget i dessa som               
tyder på att innehållsfiltreringen har påverkat deras användande av plattformen på ett            
generellt sätt. Däremot finns det kommentarer från enskilda individer som tyder på att             
vissa förändringar i hur de interagerar med Instagram ändå har skett vilket leder oss in               
på frågeställning nummer 3:  

Hur påverkas den privata användarens användning av Instagram som plattform av dess            
algoritmiska personalisering? 

Kommentarerna i innehållsanalysen visar att en del respondenter minskat sitt          
användande av Instagram, föredrar att endast se på Stories eller går direkt till kontonas              
profiler och tyder på både en minskad användbarhet och önskvärdhet hos plattformen.            
Medan andra respondenter menar att rekommendationerna gör så hen klickar sig vidare            
längre in på Instagram och därmed kanske även förlänger sin användningstid av            
applikationen vilket i motsättning visar på en ökad användbarhet hos applikationen för            
vissa användare.  

Det finns ett antal faktorer som gör att respondenterna antingen känner en misstro eller              
tilltro till plattformen som den är idag. Bland de positiva aspekterna anses Instagram             
vara ett medium där användare fortfarande delar med sig mer av sina privata liv än               
andra sociala plattformar. Samtidigt anser respondenterna att plattformen ännu         
presenterar ett relevant innehåll i jämförelse med andra sociala medier, exempelvis           
Facebook. Dessa faktorer ökar den upplevda önskvärdheten för Instagram. Men det           
finns också ett flertal som i dagsläget känner att Instagrams rekommendationssystem           
inkräktar på privatlivet och inte känner tillit till Instagram då upplever att de missar              
inlägg från de konton som de följer vilket i sin tur minskar både hittbarheten och               
trovärdigheten  för applikationen, och samtidigt gör den mindre önskvärd .  

Utöver detta är det även många som känner sig styrda, avlyssnade eller spårade. Dessa              
har angett att det inte påverkar deras användande av Instagram idag men kan ändå ses               
som en faktor att ta på allvar då flera också har medgett att de tror att Instagrams                 
användande med tiden kommer att minska just på grund av de här anledningarna, men              
då framförallt om de funktioner som orsakar dessa känslor utvecklas ytterligare. Flera            
faktorer tyder på att användarna också bör ha en grund att oroa sig för detta. Detta då                 
diskussioner har pågått kring huruvida innehållsfiltrering faktiskt kan komma att          
inkräkta på användarens integritet genom att minska hens valmöjligheter (Mahnke et al.,            
2017). Samtidigt visar andra studier att personalisering i sociala medier kan få            
människor med liknande värderingar att komma varandra närmre varandra samtidigt          
som klyftan mellan oliktänkande blir större, vilket också ansetts utgöra ett hot mot det              
demokratiska tänkandet (Flaxman et al., 2016; Spohr, 2017; Unver, 2017). Det är heller             
inte helt orimligt att respondenterna kan ha rätt i att dessa osäkerheter kring plattformen              
kan komma att påverka användandet av Instagram i framtiden. Detta då produktens            
(plattformens) trovärdighet enligt Morville (2004) är en av de faktorer som kan anses             
vara viktiga för en produkts användarupplevelse.  

Följande observationer har gjorts under intervjuerna av användarnas upplevelser av          
personaliseringen på Instagram. För varje observation ges en hänvisning till uttalanden           
som exemplifierar dem ( se bilaga B). 
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● Förändrat interaktionsmönster som visar sig genom att användarna:

○ Spenderar mindre tid på mediet på grund av upplevt ökat scrollande och 
mer irrelevant innehåll. (17,7)

○ Går direkt till konto-profiler istället för att studera flödet. (17)

○ Främst tittar på stories. (17,63,66)

○ Klickar sig vidare in på mer innehåll genom rekommendationer. (28,67)

● Användarna känner antingen en tilltro eller misstro till plattformen då de:

○ Känner sig styrda, avlyssnade eller spårade. Ogillas men påverkar ännu 
inte användandet av plattformen. (5,9,26,39,58)

○ Upplever att riktad reklam inkräktar på privatlivet. (15,29,39,48)

○ Inte litar på att Instagram visar alla inlägg hen vill se i flödet.
(4,6,14,36,68)

○ Tycker att Instagrams flöde i jämförelse med andra sociala medier än så 
länge är förhållandevis skonat från oönskat innehåll. (61)

○ Tycker att de fortfarande får ta del av inlägg ur människors vardagliga liv 
på Instagram vilket har försvunnit från andra social medier. (43)

● Användarnas framtidstro på Instagram visar att de:

○ Tror att användandet av mediet kan komma att minska till följd av att 
kontrollen över flödet reduceras.  (15)

○ Tror att användandet av mediet kan komma att minska i och med att mer 
reklam ständigt hittar sin väg in på plattformen. (11)

○ Tror att användandet av mediet kan komma att minska på grund av att 
folk känner sig styrda på plattformen. (23,28,62)

Vårt resultat indikerar att en viss skillnad i användarnas interaktionsmönster har skett            
och kan komma att ske då en del användare slutat scrolla i flödet, enbart kollar på                
stories eller upplever att de lägger mer versus mindre tid på plattformen eftersom de har               
svårt att hitta vad de letar efter. Respondenterna uttrycker även oro, obehag och misstro              
till plattformens algoritmiska personalisering eftersom den får dem att känna sig           
förföljda. Vidare tror användarna att användandet av mediet kan komma att minska till             
följd av den algoritmiska personaliseringens inslag av minskad kontroll och mer reklam            
vilket isåfall skulle vara förödande för Instagram som plattform. Ovan presenterade           
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indikationer tyder på att användarnas upplevelse (plattformens hittbarhet, användbarhet         
trovärdighet och önskvärdhet ) av plattformen påverkas av den algoritmiska         
personaliseringen på både gott och ont (se kap. 5.1.2) men att personaliseringen            
framförallt inte tycks motsvara användarnas förväntningar på plattformen.  

5.2 Avslutande reflektion 
Ett antal studier har visat att det upplevda informationsöverflödet kan påverka individer            
till att bli stressade vilket i längden får fysiska och psykiska negativa effekter (Eppler &               
Mengis, 2004; Thomée et al., 2005; Lee et al., 2015). Instagram har också till följd av                
ett ökat informationsflöde försökt att balansera detta med hjälp av innehållsfiltrerande           
algoritmer (Instagram, 2016) något som verkar ha mottagits med blandade känslor.           
Trots att Instagram (2016) sagt att förändringarna skall skapa ett ökat mervärde för             
användarna och att dessa skall få se mer av det innehåll de bryr sig mest om har de                  
respondenter som tillfrågats i denna studie angett att de upplever att det finns innehåll              
de går miste om. Utöver detta har respondenterna även uppgett att de upplevt en rad               
andra negativa aspekter som är kopplade till den innehållsfiltrering som pågår på            
Instagram idag. Frågan är då om Instagram verkligen har löst problemet med att             
balansera det upplevda informationsöverflödet eller om de bara har vänt på problemet            
och skapat nya stressmoment för användarna? Dessa tankar och frågetecken är något            
som bör kunna användas för att förbättra funktionerna för algoritmisk personalisering på            
sociala medier i framtiden.  

Det bör också tilläggas att det inte funnits någon respondent som visat tecken på att vara                
helt negativ till innehållsfiltreringens effekter, även i de fall när de själva har uttryckt att               
de har en negativ syn på fenomenet. Detta har till stor del att göra med att användarna                 
själva inte är medvetna om alla effekter som innehållsfiltreringen innebär och därför            
själva inte kan göra en rättvis bedömning av huruvida denna är önskvärd eller ej.  

En slutsats av detta är att den algoritmiska personaliseringen än så länge inte fyller              
samtliga behov och förväntningar användaren har på plattformen vilket kännetecknar en           
exemplarisk användarupplevelse. Det är inte heller säkert att en utvecklad algoritm           
kommer vara svaret för Instagram då fler användare angett att minskad kontroll och             
ökad reklam skulle kunna få dem att minska användning av mediet. Men det studien              
visar är att det helt klart finns utrymme för förbättring av den algoritmiska             
innehållsfiltreringen. 

5.3 Begränsningar 
Flera begränsningar och svagheter för studien har noterats. 

Flera av de begränsningar som funnits är kopplade till studiens val av metod. En              
problematik för studien har legat i begränsningen i att utföra en kvalitativ undersökning             
av denna typ i tillräcklig omfattning. Att utföra kvalitativa intervjuer är lämpligt då             
forskaren ämnar att på djupet bygga sig en förståelse för individers uppfattningar eller             
åsikter (Patel & Davidson, 2011, s.81-82). Men kvalitativa intervjuer är både tids- och             
arbetskrävande att analysera (Patel & Davidson, 2011, s. 120) och därför har denna             
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studie begränsats till att undersökning av sex respondenter. Det är därför inte möjligt att              
generalisera resultatet till den totala populationen vilket heller aldrig varit intentionen           
eller avsikten med denna studie.  

Den insamlade datans trovärdighet kan dock anses vara hög då respondenterna, det vill             
säga Instagram-användarna, valts ut med stor omsorg i syfte att ge en så rättvis              
representation av populationen som möjligt. Variationen på vad för typ av konton de             
följer samt intresseområden på Instagram har varit stor. Fördelningen mellan de två            
könen man och kvinna har varit jämn samt att respondenterna har varit fördelade mellan              
åldrarna 22 till 61 år. Det är vidare viktigt att ta i beaktande att respondenternas               
upplevelser och åsikter enbart kan ge en subjektiv bild av deras upplevda verklighet och              
att andra användare kan ha andra upplevelser kring Instagrams personalisering.  

Valet att genomföra intervjuerna har med låg grad av strukturering har medfört att             
svaren har fått ett djup och att information har kunnat samlas kring de områden som har                
varit mest relevanta den enskilda individen som har intervjuats för tillfället. Dock bör             
det nämnas att detta också rent naturligt lett till att det finns en viss variation kring de                 
frågor som ställts och därmed också på svarens natur. Detta har ytterligare förstärkts av              
den faktor att intervjuerna har utförts av två olika intervjuare som till viss del också har                
lett intervjuerna utifrån sina egna preferenser. Men genom att tematiseringar har följts            
har ändå den information som inhämtats varit tillräckligt relevant och sammanhängande           
för att kunna besvara studiens frågeställningar. Men den låga graden av strukturering har             
också bidragit till en ökad trovärdighet då respondenterna har haft stora möjligheter att             
själva påpeka och rätta till eventuella felaktiga uppfattningar och missförstånd. 

Det har även uppmärksammats en begränsning kopplad till studiens analysverktyg, det           
vill säga innehållsanalysen. Innehållsanalys är en analyseringsmetod för text som ger           
stort utrymme för forskarnas egna tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004) vilket           
också gör att studiens resultat möjligen hade kunnat redovisas annorlunda om en annan             
eller flera andra forskare hade analyserat detta. 

Här kan även nämnas att forskarnas brist på erfarenhet både inom intervju- och             
analysförfarandet kan komma att påverka studiens tillförlitlighet. Dock har en          
ansträngning gjorts för att påvisa forskarnas förståelse för ämnesområdet i sig samtidigt            
som utförandet av intervjuer och analys byggts på tillförlitlig teoretisk vägledning.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Vid det inledande arbetet noterades en avsaknad av tidigare forskning kring de sociala             
mediernas algoritmiska personalisering i stort. Forskningsgapet var extra stort på          
plattformen Instagram och dess privata användares upplevelser kring fenomenet på          
plattformen. Denna kvalitativa studie har gett indikationer att den så kallade           
värdeskapande innehållsfiltreringen inte enbart ses som positiv och varför så inte är            
fallet. På grund av studiens begränsade omfattning kan resultatet dock inte anses vara             
generaliserbart på hela populationen och det hade därför varit av intresse att det utfördes              
en kvantitativ undersökning som grundas i de faktorer som har uppmärksammats under            
denna undersökning. En sådan undersökning hade då kunnat bredda denna studie och ta             
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fram statistiska mätbara variabler som visar på den allmänna uppfattningen kopplat till            
den algoritmiska personaliseringen.  

Vidare bör påpekas att även om denna studie i första hand behandlar algoritmisk             
personalisering på Instagram kan den även ge en viss indikation på en möjlig upplevelse              
av detta även på andra sociala medier som följer samma algoritmiska principer. Det bör              
således vara intressant att undersöka användares upplevelser av denna typ av           
personalisering på andra sociala medier för att se om liknande resultat går att finna där               
och därför går att skapa sig en mer generell bild av användares upplevelser av              
innehållsfiltrering på sociala medier i stort.  

 

5.5 Studiens kunskapsbidrag 
Studiens resultat kan nyttjas av företag i form av sociala medier i syfte att skapa sig en                 
uppfattning kring hur användare upplever att de påverkas av olika faktorer relaterat till             
algoritmisk innehållsfiltrering. De faktorer som uppmärksammats kan öppna upp för          
diskussion både kring möjliga förbättringsåtgärder samt kring vilka funktioner som är           
av största vikt att bevara.  

Studien kan även ligga till grund för vidare forskning inom olika aspekter av hur              
innehållsfiltreringen i stort påverkar användarna på sociala medier och framförallt på           
Instagram.   
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Bilaga A: Samtalsguide  

Teman & Exempelfrågor  

❏ Tema 1: Användarnas förväntningar på instagram och den upplevda 
verkligheten.  

Exempelfrågor och följdfrågor: 

Hur ofta / hur länge använder du Instagram?  

Vad brukar du göra på Instagram?  

Vad vill du främst se på Instagram? 
- Vad får du se? / Stämmer detta överens med det som du sedan presenteras? 

 

❏ Tema 2:  Respondentens grundläggande förståelse vad filtrering av innehåll på 
Instagram innebär. 

Exempelfrågor och följdfrågor: 

Hur många konton följer du? 
- Tror du att du får se alla dessa i ditt flöde? 
Om inte: Ungefär hur stor del tror du att du ser? Vilka konton får du se? Vad 
tror du detta beror på? 

Av de konton du får se: Känns det som att du får ta del av alla deras inlägg i 
flödet?  

Har du märkt av någon speciell ordning för hur innehåll (bilder/poster) visas för 
dig på Instagram? Vilken ordning? Vad tror du att denna ordning är baserad på? 

Får du innehåll (bilder/poster) presenterat för dig från konton du inte följer? Vad 
är detta för typ av innehåll eller för typ av konton? Varför får du se det här 
innehållet tror du? 

 

❏ Tema 3: Respondentens åsikter relaterade till filtrering av innehåll på 
Instagram. 

Exempelfrågor och följdfrågor:  

Vad tycker du om att Instagram väljer ut det innehåll (bilder/poster) som du ska 
se eller/och i vilken ordning du skall se det? Varför?  

Vad tycker du om att du inte får se allt innehåll (bilder/poster) som dina vänner 
eller de du följer lägger ut?  
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Vad tycker du om att Instagram visar dig innehåll från personer och konton som 
du inte följer? 

Om du hade fått välja, i vilken ordning hade du då fått innehåll (bilder/poster) 
presenterat till dig? Hade du velat se allt som läggs ut? 

Tror/tycker du att du blir påverkad av hur innehållsordningen (bilder/poster) blir 
presenterat för dig? På vilket sätt? 

Tycker/tänker du att det kan finnas något positivt med att Instagram väljer ut och              
visar det innehåll (bilder/poster) som de anser är mest lämpligt för dig? 

Kan de här företeelserna angående vilket innehåll (bilder/poster) som visas för           
dig på Instagram påverka vad du tycker om Instagram som plattform (app)? Kan             
det göra så att du vill använda Instagram mer eller mindre? 

❏ Tema 4: Vilka faktorer som är viktiga för att respondenten skall tycka att 
filtreringen av innehåll på instagram är bra respektive dåligt och varför.  

Exempelfrågor och följdfrågor: 

Finns det några faktorer som berör hur och när innehåll (bilder/poster) 
presenteras för dig som gör att du ser på det som positivt eller negativt? Vilka 
då? varför då? 

Vad är det mest positiva med att Instagram sorterar ut och visar dig personligt 
anpassat innehåll (bilder/poster)? Varför då? 

Vad är det mest negativa med att Instagram sorterar ut och visar dig personligt 
anpassat innehåll (bilder/poster)? Varför då? 

Hade Instagram kunnat presentera innehåll (bilder/poster) för dig på något annat 
vis som hade gjort att du uppskattade plattformen (appen) mer? Hur då? Varför 
då? 

❏ Slutfrågor: 

Skulle du säga att du överlag har en positiv eller negativ inställning till det vi har 
samtal om under denna intervjun? 

Finns det något du vill tillägga som relaterar kring det vi har samtalat om under 
denna intervju eller till den aktuella undersökningen? 

 

Exempelmall för fenomenet “innehållsfiltrering”:  

Du följer ett visst antal konton och du har ett nyhetsflöde där du kan se de bilder och                  
innehåll som dessa publicerar, men Instagram filtrerar och sorterar också innehållet som            
du ser på detta vis: 
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● Genom att använda sig av algoritmer (robotar) som väljer ut vilket innehåll som             
är mest lämpligt för dig att se samt i vilken ordning, baserat på vad du har gillat                 
tidigare och hur du brukar bete dig på Instagram. 

● Instagram visar ibland också (ger förslag på) innehåll som du inte följer i ditt              
nyhetsflöde baserat på vad du har gillat tidigare och hur du brukar bete dig.  

● Vissa konton och/eller innehåll (bilder/poster) som du inte brukar gilla eller           
interagera med kanske inte visas alls såvida du inte går in på det specifika              
kontot.  
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Bilaga B: Sammanställnings scheman intervjuer 

Intervju 1: Man 38 år 

Numrering Meningsenhet Komprimerad 
meningsenhet / 
Beskrivning av 

text 

Komprimerad 
meningsenhet / 

Tolkning av 
underliggande 

meningen 

Kategori 

1 Använder instagram till att kolla på bilder, 
se på folks inlägg av alla möjliga saker. 
Följer mest vänner och lite andra konton 
som kändisar, kockar och restauranger. 

Använder 
Instagram för att 
kolla bilder från 
vänner och 
inspiration konton. 

Vill bli inspirerad och 
hålla sig uppdaterad. 

Desirable 

2 Vill se bilder på tex matbilder om jag följer 
en kock. 

Vill se bilder som 
korrelerar med det 
kontot som följs. 

Vill bli inspirerad.  

3 Vissa som jag följer får jag inte se alla 
inlägg från som de lägger ut, utan får istället 
se mycket annat från såna som jag inte 
känner till. Det är tråkigt då jag följer de jag 
följer för att jag vill se deras innehåll och 
istället får jag se mycket reklam från andra 
konton som jag inte nödvändigtvis vill se 
bilder ifrån.  

Får ej se allt från de 
konton han följer 
men får se 
rekommendationer 
på andra konton. 
Ogillar båda delar.  

Vill se allt innehåll 
från de konton han 
följer och känner att de 
rekommenderade 
kontona snuvar han på 
det. har 
uppmärksammat 
innehållsfiltrering 
inklusive 
rekommendationssyste
m. 

Desirable 

4 Vissa gånger när jag går in och kollar på 
någons profil så har de postat ett inlägg som 
jag inte har fått sett. Detta gillar jag inte för 
att då går jag ju miste om någonting, till 
exempel inspiration. 

Ser när han går in 
på profiler att han 
missat inlägg. 
Ogillar och känner 
sig snuvad på 
innehållet. 

Uppmärksammat att 
han missar inlägg. 
Ogillar. Går miste om.  

Findable 

5 Jag tror att det är lite som Facebook att de 
lyssnar av en på internet och så får man 
sedan upp massa erbjudanden om saker och 
ting och tang som relaterar till detta. Det är 
lite otäckt. Jag har märkt av att detta har 
ökat framförallt under det senaste året. 

Tror Instagram 
lyssnar av 
aktiviteter online 
och anpassar 
erbjudanden utifrån 
detta. Har sett en 
ökning och tycker 
det är obehagligt. 

Har märkt av 
(misstänker) en ökning 
av innehåll som 
relaterar till hans andra 
aktiviteter online 
(eventuellt även 
offline). Skrämmer 
han. 

Credible 

6 Jag hade helst velat se allt innehåll som 
mina vänner (konton jag följer) lägger ut för 
att annars så är det ju onödigt att följa någon 
om man ändå inte får se deras bilder. 

Vill se allt innehåll 
från alla han följer, 
annars ingen 
mening att följa 
någon. 

Vill inte att innehåll 
ska filtreras bort från 
flödet.  

Findable 

 

7 Jag hade velat att innehåll från de som jag 
kollar på mest och gillar ska komma högst 
upp i flödet så att man slipper scrolla 
igenom en massa skit innan man kommer till 
det innehåll som man vill se. Men att allt 
innehåll från alla ska finnas tillgängligt i 
flödet. 

Vill ha relevant 
innehåll först i 
flödet men också 
allt innehåll i 
flödet. 

Gillar relevans 
sorteringen av 
innehållsfiltreringen 
men ej bortsorteringen. 

Useful 

8 Jag är inte så lätt påverkbar men jag kan 
förstå att vissa kan bli påverkade av hur 

Är inte påverkbar 
själv men förstår att 

Tror på 
påverkningskraft hos 

Credible 
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innehåll blir presenterat för dem, precis som 
reklam. Vissa kanske blir påverkade till att 
följa en konto efter att de har sett bilder från 
ett konto flera gånger till exempel. Det är ett 
sätt att fiska in  folk till att börja se på bilder 
som de kanske inte skulle ha sett på annars. 
Jag tycker detta är störande. 

andra kan bli det. 
Kontinuerligt 
visade 
bilder/konton kan 
leda till att man 
följer dem. 
Störande. 

innehållsfiltrering. 
Samt tror mer eller 
mindre riktigt/felaktigt 
att det inte sker med 
han. Stör sig. 

9 (Ovan samtalsämne)  
Har påverkat min syn på Instagram negativt 
då det känns som att allt på internet är 
avlyssnat nu för tiden. Allt är personifierat 
och med personlig reklam och detta tycker 
jag inte är bra. Men det har inte påverkat hur 
jag interagerar med Instagram idag. 

Innehållsfiltrering 
har påverkat hans 
syn på Instagram 
negativt, men har 
inte dragit ned på 
användandet. 
Misstänker 
avlyssning. 

Tycker sämre om 
instagram pga. 
innehållsfiltrering men 
har inte ändrat sitt 
användande. Känner 
oro och misstänker 
avlyssning/spårning av 
personuppgifter.  

Credible 

10 Jag tycker det är positivt om mitt 
nyhetsflöde skulle hamna i rätt ordning, men 
överlag har jag en negativ inställning till 
detta.  

Negativ till 
innehållsfiltreringe
n men hade önskat 
en bra ordning i 
flöde. 

Negativ inställning till 
innehållsfiltrering men 
är öppen för 
förbättringar. 

Useful 

11 Jag tror att detta kommer att bli värre och 
tillslut så kommer man säkert få kolla på nån 
reklam mellan varje bild. I så fall kommer 
jag säkert använda Instagram mindre, men 
nu funkar det. 

Tror på negativ 
utveckling med mer 
reklam och 
rekommendationen. 
Kan komma att 
påverka framtida 
användande av 
plattformen. Men 
inte i nuläget. 

Ingen tilltro för en 
positiv utveckling. 
Misstänker att det kan 
komma att påverka 
hans användande av 
Instagram. 

Credible 

12 Instagram är bra men det kan gärna gå 
tillbaka till så som det var förr, så blir jag 
gladare.  

Instagram är bra 
men saknar tidigare 
versioner. 

Vill ha tillbaka 
ofiltrerat innehåll. 
Positiv till plattformen. 

Desirable 

 

Intervju 2: Kvinna 27 år 

Numrering Meningsenhet Komprimerad 
meningsenhet / 

Beskrivning av text 

Komprimerad 
meningsenhet / 

Tolkning av 
underliggande 

meningen 

Kategori 

13 Följer mest förutom vänner och familj saker 
som intresserar mig och som jag kan känna 
att jag kan få lite inspiration ifrån som mat, 
hälsa, yoga, meditation och positiva quotes. 

Följer vänner, familj 
och 
inspirationskonton. 

Vill bli inspirerad och 
uppdaterad. 

Desirable 

14 Jag missar en del bilder från de kontona jag 
följer men jag vet inte helt vad det beror på, 
det känns som att det är för att det dyker upp 
så mycket innehåll från såna som man inte 
känner och reklam och så. Jag blir lite 
förvirrad av det för ibland vet jag inte om 
jag följer dom eller inte.  

Missar inlägg från 
följda konton tror att 
det beror på 
rekommenderade 
konton och reklam. 
Känner förvirring. 

Har märkt av 
innehållsfiltreringen, 
men förstår sig inte 
helt på den. Känner 
sig förvirrad av 
rekommendationssyst
em. 

Findable 

 

15 Det är mycket relaterade saker som dyker 
upp, för varje yoga konto jag följer så känns 
det som att det dyker upp ca 10 andra sidor 
om yoga tights, yogamattor och andra saker 
som är relaterat. Jag tycker detta bara är 

Får mycket 
rekommenderat 
innehåll som 
relaterar till konton 
hon följer. Ogillar 

Blir störd av det 
rekommenderade 
innehållet. Känner sig 
styrd.  

Desirable 
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dåligt för om jag vill ha tag på de här 
sakerna (sidorna) så letar jag ju själv upp 
dem. Jag vill inte bara att de ska dyka upp, 
jag vill välja själv. 

detta då hon hellre 
finner dessa själv 
om hon önskar det.  

16 Det känns inte som att saker kommer i 
tidsordning heller, utan det är ganska rörigt. 
Jag föredrar det som det var innan. 

Avsaknad av 
kronologisk ordning 
uppfattas som rörigt. 
Vill ändra tillbaka. 

Har uppmärksammat 
brist på kronologisk 
ordning. Ogillar. 

Findable 

 

17 Detta har påverkat mitt användande av 
Instagram, förut kunde jag sitta lite längre 
men nu går jag mer in lite då och då och jag 
sitter inte och scrollar utan går direkt in på 
dom kontona som jag är intresserad av och 
ser om de har lagt upp nått nytt och så kollar 
jag lite på Insta Stories bara. Jag orkar inte 
sitta och scrolla och se på massa innehåll 
som jag inte vill se. 

Innehållsfiltreringen 
har minskat 
användningstid samt 
användningsmönster 
av Instagram. 
Rekommenderat 
innehåll är ett 
störningsmoment. 

Innehållsfiltreringen 
har haft en negativ 
effekt för Instagram. 
Rekommendationssys
tem orsaken.  

Usable 

18 Kanske det hade varit bra om det man kollar 
på och gillar mest kommer först i 
nyhetsflödet men att det fortfarande ligger i 
en viss tidsordning. Speciellt om man följer 
många konton. 

Önskar kronologisk 
ordning men med en 
viss prioritet för 
favoritkonton. 

Ogillar medvetet 
innehållsfiltreringen 
men uppskattar 
omedvetet vissa delar. 
Önskar kronologi med 
konto prioritet. 

Useful 

19 Jag har en mer negativ än positiv inställning 
till detta och det kommer säkert bli värre 
med tiden, för det blir det ju oftast.  

Tycker inte om 
innehållsfiltreringen. 
Tror det blir värre. 

Negativ inställning till 
upplevd 
innehållsfiltrering. 
Viss oro för 
framtiden. 

Credible 

 

 

Intervju 3: Man 22 år 

Numrering Meningsenhet Komprimerad 
meningsenhet / 
Beskrivning av 

text 

Komprimerad 
meningsenhet / 

Tolkning av 
underliggande 

meningen 

Kategori 

20 Jag använder mest Instagram för att följa 
saker som är relevanta för mitt intresse, så 
det är mest bilar och bilföretag som 
annonserar om produkter och liknande. Jag 
har lite vänner också som jag följer men det 
är inte så många av dem som lägger upp 
innehåll. 

Följer konton 
relaterade till 
fritidsintresse samt 
vissa relativt 
inaktiva vänner. 

Önskar inspiration 
och kommersiellt 
innehåll. 

Desirable 

21 Innehåll verkar visas väldigt 
sammanhängande, så att om man gillar något 
på Instagram så känns det som att det är en 
följd av liknande saker som dyker upp i 
flödet. 

Gillande av 
innehåll leder till 
liknande innehåll i 
flödet. 

Har uppmärksammat 
innehållsfiltrering 
visar viss förståelse 
för uppbyggnad. 

Desirable 

22 Jag skulle definitivt vilja säga att jag inte ser 
allt innehåll som jag skulle kunna se, utan 
det är specifikt dom som jag har följt mycket 
av som jag får upp mest innehåll ifrån. Det är 
väl nån form av algoritm i bakgrunden som 
bestämmer att det blir så.  

Missar innehåll, ser 
framförallt de han 
integrerat med 
mest. Tror det beror 
på algoritmer.  

Har uppmärksammat 
innehållsfiltreringen, 
får ej se allt innehåll 
förstår orsak och 
verkan.  

Findable 
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23 Jag är lite kluven över vad jag tycker om 
detta, just på Instagram så känner jag att det 
funkar någorlunda som det är nu. Men på det 
stora hela skulle jag nog hellre vilja ha ett 
mer rent flöde som styrs mer utav mig och 
en icke tänkande algoritm så att säga. Jag 
gillar inte när saker styrs i bakgrunden utan 
att man kan se det, jag gillar inte den formen 
av subliminal styrning.  

Är negativ till 
algoritm bestämd 
innehållsfiltrering 
överlag men godtar 
den på Instagram i 
dagsläget. Vill 
styra själv. 

Ogillar 
innehållsfiltrering, 
känner sig styrd. Men 
påverkar ej i 
dagsläget 
användningen. 

Credible 

24 Jag känner inte personligen att jag kan 
påverkas så mycket utav hur innehåll 
presenteras för mig i och med att jag är så 
pass medveten om hur dessa saker fungerar 
och att det är en sådan styrning på flödet. 
Men däremot så tror jag att det är väldigt 
många andra som blir påverkade av att de ser 
bara det de blir tilldelade att se inom sina 
kretsar, eller bubbla om man får säga det så.  

Känner sig trygg 
över att inte bli 
påverkad av 
innehållsfiltrering 
pga. egen 
medvetenhet. Men 
har tro på att 
påverkan kan ske 
hos andra.  

Tror på 
påverkningskraft hos 
innehållsfiltrering. 
Samt tror mer eller 
mindre 
riktigt/felaktigt att det 
inte sker med han. 
Ingen personlig oro. 

Credible 

25 Det kommer även förslag då och då på 
innehåll från konton jag inte följer, men 
oftast så är dessa i liknande kretsar som 
saker jag sökt på tidigare. Många gånger så 
tycker jag även att det känns som att det är 
sammanhängande med mina aktiviteter 
utanför Instagram. Så om jag har Googlat på 
något eller kollat på nått på Facebook så 
återspeglar det sig sen i vad som visas för 
mig på Instagram.  

Får förslag på icke 
följda 
konton/inlägg som 
har likhet med 
tidigare sök. Ser 
också en 
samhörighet med 
sök han gjort 
utanför Instagram.  

Har uppmärksammat 
rekommendationssyst
em. Misstänker att 
personlig “spårning” 
sker med uppgifter 
utomliggande av 
Instagram. 

Credible 

26 Jag skulle vilja att mitt flöde skulle visas på 
ett ganska ostyrt sätt. Om jag följer vissa 
sidor eller användare så vill jag se deras 
inlägg i det tidsformatet som de kommer.  

Vill ha ett ostyrt 
flöde i tidsriktigt 
format. 

Önskar kronologiskt 
flöde utan 
innehållsfiltrering. 

Findable 

 

27 Det enda problemet med ett kronologiskt 
flöde skulle väl vara om det skulle komma 
alldeles för mycket innehåll då. I sådana fall 
skulle jag kunna tänka mig som ett alternativ 
att innehållet visas i nån form av klump 
samling med olika innehåll. Men hur man 
skulle lösa det är jag osäker på. Till exempel 
om man skulle klumpa ihop en bild från ett 
event med andra bilder från samma event. 

Problematik med 
kronologiskt flöde 
kan komma vid för 
stora datamängder. 
Föreslår att innehåll 
presenteras i 
grupperingar 
istället om så är 
fallet.  

Förstår fördelar med 
innehållsfiltreringen. 
Föreslår ett 
tematiserat flöde om 
alltför stora 
datamängder måste 
hanteras. 

Useful 

28 Vissa gånger när det kommer till 
marknadsförings/rekommendationsdelen så 
är det ändå saker som man ibland är 
intresserad av som dyker upp och som leder 
till en del klick och det kan ju ses som 
positivt. Men jag byter hellre bort att man får 
den möjligheten ibland mot att man känner 
sig mer inte styrd så att säga. Det är mer 
nackdelar än fördelar, särskilt i det långa 
hela. 

Vissa 
rekommendationer 
och annonser är 
givande och får han 
att klicka. Men 
nackdelen med att 
känna sig styrd är 
större än fördelarna 
med att finna ett 
relevant 
konto/inlägg.  

Uppmärksammar att 
vissa 
rekommendationer är 
relevanta/positiva/giv
ande. Men ogillar den 
bakomliggande 
styrningen mer, så 
avstår hellre 
fördelarna. 

Useful 

29 Det (reklamen) kan vara lite obehagligt, det 
är en ganska skrämmande utveckling utav 
media överlag. 

Utvecklingen av 
innehållsfiltrering i 
media är obehaglig.  

Visar en oro för 
påverkningskraften 
och möjligen  den 
uppgiftshantering 
innehållsfiltrering i 
media innebär. 

Credible 

30 Jag har en överlag negativ inställning till 
detta, med små små inslag av positiva 

Negativ till 
innehållsfiltrering, 

Ser fördelar men oro 
och ogillande är 

Usable 
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faktorer kanske.  men ser vissa 
fördelar. 

dominant. 

 

 

Intervju 4: Kvinna 23 år 

Numrering Meningsenhet Komprimerad 
meningsenhet / 
Beskrivning av 

text 

Komprimerad 
meningsenhet / 

Tolkning av 
underliggande 

meningen 

Kategori 

31 Jag använder Instagram hela tiden eller ca 1- 
1,5 h per dag, som tidsfördriv och för att 
kolla vad andra gör. Ibland lägger jag upp 
bilder men går mest in för att titta. Jag följer 
mest vänner och bekanta och en del 
influencers. Jag kollar mer på flödet än på 
Stories. Jag vill se på små Stories från 
vardagen och finare bilder. 

Använder Instagram 
dagligen. Också för 
att dela bilder men 
framförallt för att se 
på sådana. 

Vill bli inspirerad 
och hålla sig 
uppdaterad om vad 
som händer. 

Desirable 

32 Det mina närmsta vänner lägger ut brukar 
komma direkt högst upp i flödet. Och så 
verkar det ha att göra med närområdet för de 
som bor närmare mig geografiskt verkar 
komma först och sen kommer de största 
influenserna väldigt högt upp.  

De hon följer/gillar 
mest dyker upp först 
i flödet. Samt också 
möjligen kopplat till 
det geografiska 
område hon 
befinner sig i. 

Har uppmärksammat 
innehållsfiltreringen. 
Misstänker även att 
den är grundad på 
geografisk location. 

Findable 

33 Jag likear mest bilder från influencers i och 
med att det är dom som uppdaterar mest. 

“Gillar” framförallt 
bilder från 
influencers då de 
uppdaterar mest. 

Gillar flest bilder 
från influenser pga 
tillgång. 

 

34 Jag tycker personligen inte att det gör så 
mycket om jag inte får se innehåll från 
bekanta som man knappt känner. Men det 
gör ju såklart inget om det skulle dyka upp 
nån bild då och då för det är ju bara att 
scrolla förbi.  

Känner inget behov 
av att se allt 
innehåll från 
“mindre” bekanta, 
men något inlägg 
ibland gör inget. 

Nöjd med 
innehållsfiltreringen 
men det hade inte 
gjort något om den 
var något mindre 
strikt. 

Useful 

35 Jag vet att de har ändrat en del på Instagram 
men jag kommer knappt ihåg hur det var 
tidigare. Jag har nog inte reagerat så mycket 
på att det har ändrats iom. att det är dom som 
jag följer mest som kommer högst upp. Det 
var nog bara lite störande i början, men jag 
vet inte varför. Jag vet att mycket influencers 
klagar på de här ändringarna då de inte 
tycker att lika många får se deras inlägg.  

Minns en viss 
irritation när 
Instagram startade 
innehållsfiltreringen
, men tänker inte på 
det längre. Hon får 
se det hon vill se, 
men vet att 
influencers klagar 
på fenomenet. 

Störs inte av 
innehållsfiltreringen, 
tänker knappt på det 
iom att hon får se det 
hon vill se. 

Usable 

36 Men ibland så kommer det upp något som 
folk har lagt upp för kanske tre dagar sen och 
då känns det inte så kul för att man skulle ha 
velat gilla det på den tidpunkten det lades ut. 
Men detta kändes värre förut, för nu vet folk 
att likes kan komma några dagar för sent. 
Detsamma gäller ibland när det är något 
företag som har ett erbjudande eller nått som 
dyker upp tre dagar för sent och så har man 
missat det, det stör mig jättemycket. Men det 

Får se äldre inlägg 
för sent. Hade velat 
gilla dem under 
“riktig” tid samt inte 
missa erbjudanden 
från företag. Det 
enda som är mycket 
störande. Men folk 
är mer vana vid det 
nu för tiden. 

Enbart irriterad över 
kronologisk ordning, 
när inlägg visas flera 
dagar för sent.  

Findable 
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är väll det enda jag stör mig på. 

37 Ibland kan man se inlägg som man känner att 
det här stämmer så jäkla bra men man vill 
inte trycka på gilla för då vet man att alla 
andra kan se att man gillar det. 

Vill inte trycka gilla 
på alla inlägg som 
jag faktiskt gillar då 
andra kan se. 

Gillar att se innehåll 
från vissa 
inlägg/konton som 
hon inte är aktiv 
med. Kan missa pga 
innehållsfiltreringen. 

Usable 

38 Jag tror inte att jag ser alla som jag följer i 
mitt flöde, kanske bara en tredjedel eller en 
fjärdedel.  

Uppfattar det som 
att hon endast ser 
inlägg från en 
tredjedel eller 
fjärdedel av de 
konton hon följer. 

Har uppmärksammat 
innehållsfiltreringen. 
Misstänker att hon 
ser en ⅓ eller ¼ av 
de hon följer i sitt 
flöde. 

Findable 

39 Jag får upp inlägg från konton jag inte följer 
men jag tror oftast att det är sponsrade, från 
företag och så. Standard är ju att om man har 
kollat på en klocka så kommer den sen upp i 
flödet. Jag tycker att det är jäkligt creepy när 
man har kollat på nått och sen så dyker det 
upp överallt. Det är irriterande men det stör 
mig heller inte så farligt mycket, det blir bara 
lite mycket ibland. Jag har inte klickat på det 
så många gånger då, bara nån gång med nått 
spel som ser kul ut som man vill prova. Man 
ser ju när nått är sponsrat så det är bara att 
scrolla förbi. 

Har sett inlägg från 
konton hon inte 
följer men tror de 
flesta är sponsrade 
från företag. Ser 
ofta på något som 
sedan dyker upp 
återkommande i 
flödet. Klickar inte 
ofta på det. Är lite 
obehagligt/störande 
men inte så farligt 
då det går att scrolla 
förbi. 

Uppmärksammat 
rekommendations 
systemet. Stör sig, 
men inget 
överväldigande.  

Credible 

40 Men nån gång så har det kommit upp nån 
bild som man inte förstår är sponsrad och då 
blir man lite förvirrad om det är nån man 
följer eller inte. Så då måste man stanna upp 
och läsa texten för att förstå vart det kommer 
ifrån. Men det är inte så ofta det händer. 

Ibland ser hon 
inlägg som hon inte 
vet om de är 
sponsrade i sitt 
flöde och måste 
studera dem extra 
noga. 

Rekommendationssy
stemet skapar ibland 
förvirring. Hon blir 
osäker på om det är 
konton hon följer. 

Findable 

 

41 Nu när vi diskuterar detta så börjar jag 
fundera kring hur mycket det är jag inte ser 
egentligen, jag följer ju 500 konton men jag 
ser ju bara en del och alltid de samma i mitt 
flöde. 

Diskussionen/interv
jun skapar 
eftertanke kring hur 
många av sina 
följare hon ej får se. 

Diskussion har 
skapat eftertanke och 
medvetande kring att 
hon troligen ser 
mindre innehåll från 
de hon följer än vad 
hon tänkt på. 

Findable 

 

42 Jag tror inte att hur saker visas för mig 
påverkar mig så mycket i och med att det 
mest kommer upp såna saker som jag själv 
gillar. Det skulle nog vara värre om det dyker 
upp saker från såna som jag inte kollar på så 
mycket för då skulle det nog röra om lite i 
grytan. 

Tror inte 
innehållsfiltreringen 
påverkar henne så 
mkt utan det hade 
snarare påverkat om 
hon fått se mer 
“oliktänkande” 
innehåll. 

Tror inte 
innehållsfiltreringen 
påverkar henne så 
mkt, omedvetenhet 
kring att även missat 
innehåll kan 
påverka. 

Credible 

43 På Instagram så får man fortfarande det här 
med att folk lägger upp saker från sina liv, 
sånt har försvunnit mycket från Facebook.  

På Instagram så 
delar i nuläget mer 
personligt innehåll 
än på andra sociala 
medier. 

Gillar Instagram då 
folk fortfarande 
delar mer privat 
innehåll till skillnad 
från andra sociala 
medier. 

Desirable 

44 Det blir ju lite tråkigt när allt innehåll som 
man ser blir av samma karaktär då, om man 
skulle få in lite mer bilder från de man inte 
följer så mycket så skulle det inte bli så 

Kan bli tråkigt att 
alltid se samma typ 
av innehåll. Kan 
vara bra att få se 

Gillar 
innehållsfiltrering 
men tänker att det 
kan bli lite enformigt 

Desirable 
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samma samma hela tiden. Speciellt på 
Utforska delen så har jag tänkt på att det 
alltid är samma som kommer upp, just nu så 
funkar det för mig men med tiden blir det 
kanske lite tråkigt.  

några “annorlunda” 
inlägg ibland. Men 
klagar inte i nuläget.  

med tiden, då man 
inte får några nya 
influenser. 
 
Finns risk för 
minskad användning 
med tiden ifall det 
vardagliga 
försvinner. 

45 Det är nån gång ibland som jag kommer in i 
tex. nån träningsperiod och börjar gilla och 
följa mycket såna saker men efter ett tag 
känner jag att jag måste sluta för att det 
stressar mig. Men då fortsätter det komma 
upp massa såna bilder, trots att jag har slutat 
gilla dem och det är ju lite konstigt.  

Vill ibland byta 
fokus på typen av 
inlägg hon följer… 
men samma typ av 
inlägg fortsätter 
dyka upp trots att 
hon slutat interagera 
med dem. 

Ibland ändrar hon 
fokus/intresseområd
e men 
innehållsfiltreringen 
följer inte med i 
svängarna. Viss 
frustration över att 
inte kunna direkt 
påverka den. 

Desirable 

 

 

Intervju 5: Kvinna 61 år 

Numrering Meningsenhet Komprimerad 
meningsenhet / 
Beskrivning av 

text 

Komprimerad 
meningsenhet / 

Tolkning av 
underliggande 

meningen 

Kategori 

46 Jag använder Instagram flera gånger om 
dagen för att dela saker och så följer jag 
konton som handlar om mat, miljövänlighet, 
ekologiska produkter och sånt. Jag följer 
vänner också men det mest intressanta för 
mig är att följa företags och 
inspirationskonton. 

Använder 
Instagram för att 
dela och bli 
inspirerad. 
Företags å 
inspirations konton 
viktigare än 
vänners konton.  

Vill bli inspirerad 
och hålla sig 
uppdaterad på 
intressanta ämnen. 

Desirable 

47 Man är mer privat nuförtiden än vad man har 
varit på sociala medier förr, då kunde man ju 
säga vad som helst. 

Personer har blivit 
mer privata på 
sociala medier i 
jämförelse med 
förr. 

Är mer privat på 
sociala medier nu än 
förr. 

 

48 Jag får se blandat innehåll men jag har 
framförallt märkt att jag får se en massa 
andra konton som jag inte följer och hatar 
och måste be om att de blockeras. Jag fattar 
inte varför de kommer för de har ingenting 
med mig att göra, det kan vara bilder på 
handväskor och grejer och så är det på fel 
språk. Och det här har det blivit mer av i det 
senaste. Det känns som att de bara skickar 
random innehåll bara för att man råkar vara 
på ett visst geografiskt område och det är 
irriterande. Jag vet inte om det kanske 
baseras på de hashtags som jag använder 
eller nått. 

Får se allt mer 
innehåll från 
konton hon inte 
följer som hon inte 
önskar att se. Hon 
anmäler dessa för 
blockering. Hon 
anser inte att de är 
relevanta för henne 
och tror de baseras 
på hashtags som 
hon använder. Hon 
ser också innehåll 
som hon tror är 
baserat på hennes 
geografiska 
location. 

Har uppmärksammat 
rekommendationssys
tem. Gillar inte då de 
inte är relevanta. Ser 
också geografiskt 
filtrerat innehåll.  

Desirable 
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49 Jag brukar inte gå in på konton som dyker 
upp i mitt flöde som jag inte följer. Jag vet ju 
väl själv vad jag vill ha och om det är  nått 
specifikt så vill jag helst själv gå in och leta 
rätt på detta. Jag vill inte se all sån skit hela 
tiden eftersom det blir ett störningsmoment 
och jag vill ha mitt konto rent. 

Går ej in på 
rekommenderade 
poster, vill finna 
innehåll själv. De 
är ett 
störningsmoment i 
hennes flöde. 

Rekommenderat 
innehåll påverkar 
hennes 
användarupplevelse 
negativt. 

Usable 

50 Relaterat innehåll kan vara bra att se ibland, 
men då ska det ju vara kring något jag är 
intresserad utav. Det hade varit kul att veta 
hur algoritmen funkar som skapar detta 
innehåll för det verkar ju ganska ofta som det 
blir fel. Jag är ju intresserad av mindre 
konsumtion och sånt men så får jag upp sidor 
som handlar om att köpa produkter. 

Rekommenderat 
innehåll hade varit 
bra om det var 
relevant, vilket det 
oftast inte är i 
dagsläget. 

Är öppen för 
rekommendationssys
tem om de blir bättre 
anpassade efter 
relevans.  

Useful 

51 Det är en salig blandning av inlägg i mitt 
flöde, visst verkar de lyfta upp sånt som jag 
gillar men de lyfter även upp en massa saker 
som jag inte förstår varför det har kommit 
dit. 

Får se mer av 
innehåll som hon 
gillar, men även 
annat som hon inte 
anser vara relevant. 

Har märkt av 
innehåll filtreringen 
men anser inte den 
funkar tillräckligt bra 

Desirable 

52 Jag följer över 300 konton men det känns 
absolut inte som att jag får se innehåll från 
alla de här kontona, jag har nog glömt vilka 
många utav dom är till och med. 

Tror ej hon får se 
innehåll från alla 
konton hon följer. 

Har märkt av att 
innehållsfiltreringen 
bortsorterar inlägg. 

Findable 

 

53 Ibland så kan jag känna, vart kom den här 
människan (kontot) ifrån? Säkert  är för att 
jag bara ser de som jag interagerar mest med 
och när de sedan dyker upp en enstaka bild 
från de andra så har jag glömt bort att jag 
följer dem.  

Ser inlägg från 
konton hon ej 
känner igen. Tror 
det är såna hon 
glömt bort att hon 
följer. 

Känner förvirring 
inför konton hon inte 
känner igen, kan vara 
rekommendationssys
tem eller konton hon 
har glömt av. 

Findable 

 

54 Jag tror inte heller att jag får se allt från de 
kontona som intresserar mig mest, för ibland 
går jag in direkt på deras profiler och då 
finns det innehåll där som jag har missat. 
Och det här är konton som jag brukar kolla 
noga på. Det här är irriterande. 

Tror inte hon får se 
alla inlägg från de 
kontona hon vill se 
mest. Det irriterar 
henne. 

Känner sig snuvad på 
inlägg från sina 
favoritkonton. 

Findable 

 

55 Ibland så hittar jag inte heller innehåll som 
jag har sett som jag vill gå tillbaka till, och 
det är nog för att de har ändrat ordning, men 
det kan ibland vara bara 5 minuter senare. 

Finner inte tillbaka 
till vissa inlägg i 
flödet, tror de kan 
ha ändrat ordning. 

Upplever att 
Instagram filtrerar 
om flödet med korta 
mellanrum. 

Findable 

 

56 Jag hade kanske inte heller ha velat se alla 
konton som jag följer, för vissa följer jag 
mer av artighet kanske för att de följer mig 
eller så. 

Hon följer vissa 
konton av artighet 
mot 
kontoinnehavaren 
och önskar 
egentligen inte att 
se dessas innehåll.  

Uppskattar en viss 
relevans 
innehållsortering i 
flödet. 

Useful 

57 Jag följer faktiskt något konto som jag gärna 
vill se innehåll ifrån men som jag inte vill 
gilla eller kommentera på. Men nu försöker 
jag engagera mig lite mer i dessa konton. Det 
kan hända att det här har gjort att jag får se 
dem mer för nu kommer de ganska ofta. Det 
är trist om man inte får se det man är 
intresserad av, det hade ju vart bra om det 
fanns en knapp för att visa att man har ett 
intresse för det innehållet utan att man vill 
interagera med det. 

Följer vissa konton 
hon bara vill se på 
men ej interagera 
med, försöker dock 
göra det mer vilket 
har visat ett resultat 
i hennes flöde. Vill 
inte missa innehåll 
och vill ha en 
knapp för att 
informera om att 
innehållet är 

Gillar att se innehåll 
från vissa 
inlägg/konton som 
hon inte är aktiv 
med. Kan missa pga 
innehållsfiltreringen. 
Önskar en “diskret” 
gilla knapp. 

Usable 
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relevant för henne. 

58 Det är faktiskt inte så bra att man får se 
enkelspårigt innehåll tänker jag, för man 
behöver få en nyanserad bild av 
verkligheten. Jag letar ju själv aktivt upp 
information. Men jag kan tänka mig att det 
kan vara svårt för vissa att bilda sig en egen 
åsikt kring saker om man inte får höra alla 
argument så att säga. Jag tror att alla medier 
kan påverka folks åsikter, även Instagram. 
Ibland dyker det även upp information som 
inte är sann och då tycker jag att det är 
allvarligt om det bara skulle vara en sån typ 
av information som syns i någons flöde. 

Känner sig själv 
inte så påverkbar 
men tror att andra 
kan bli påverkade 
av att se för 
enkelspårigt 
innehåll. Det är 
också oroväckande 
om falsk 
information blir 
framhävd.  

Tror på 
påverkningskraft hos 
innehållsfiltrering. 
Samt tror mer eller 
mindre 
riktigt/felaktigt att 
det inte sker med 
henne. Oro för att 
falsk information ska 
framhävas. 

Credible 

59 På ett sätt är det positivt att Instagram visar 
mig saker utifrån vad jag är intresserad av, 
men det får inte bli bara det. Hela 
upplevelsen blir ju också ganska tråkig om 
allt innehåll är det samma. Och jag vet ju 
inte vad jag kommer att gilla att följa med på 
i framtiden om jag inte får några exempel. Så 
jag tycker det är hemskt viktigt att det inte 
begränsas till bara det som man är aktiv med 
och gillar. 

Gillar relevans 
sorterat innehåll, 
men vill ha 
variation. Blir 
tråkigt samt att det 
är viktigt att få 
inspel för möjlig 
framtida utveckling 
av 
intresseområden.  

Ser positivt på 
innehållsfiltrering 
men menar att det 
behövs mer variation 
för en bättre 
användarupplevelse. 

Useful 

60 Det kan vara bra att det kommer något 
förslag ibland för att jag ska få se vad som 
finns för konton där ute, men om man inte 
visar något intresse för dem så borde 
förslagen dö ut. 

Kan vara bra med 
rekommendationer, 
men att de 
försvinner vid 
ointresse. 

Gillar viss 
rekommendation av 
inlägg, men 
begränsat samt inte 
för ihärdigt visade. 

Useful 

61 Jag gillar Instagram speciellt eftersom man 
får se så mycket skit på andra sociala medier 
nuförtiden. Och att det dyker upp lite 
innehåll ibland som jag inte vill se även på 
Instagram det kan jag leva med. 

Instagram visar 
mindre “dåligt” 
innehåll än andra 
sociala medier. De 
få grejer som dyker 
upp och hon inte 
vill se i sitt flöde på 
Instagram kan hon 
leva med. 

Anser att Instagram 
är bättre än andra 
sociala medier då 
andra har för mkt 
icke relevant 
innehåll. Kan leva 
med den 
innehållsfiltrering 
som finns nu. 

Desirable 

62 Det finns ändå en risk med att användandet 
av Instagram kommer att minska i framtiden 
när de bara visar vinklat innehåll tror jag, i 
och med att man känner sig styrd och det vill 
man ju inte känna sig. Det beror ju lite på 
hur man är som person kanske, de som 
ifrågasätter kan ju kanske hantera att de bara 
får se en typ av information i och med att de 
tar reda på resten själv. 

Finns en risk att 
användandet av 
Instagram minskar 
med tiden iom att 
vinklat innehåll 
ökar. Man känner 
sig styrd. Vissa 
personligheter letar 
dock upp 
information själv 
och kan hantera det 
bättre. 

Skeptisk till 
framtiden, om det 
kommer mer vinklat 
innehåll. Menar att 
det får folk att känna 
sig styrda, beroende 
på hur man är som 
person. 

Credible 
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text underliggande 
meningen 

63 Jag är inne på Instagram ca 3 gånger om 
dagen och kollar då mest på stories innan jag 
scrollar lite snabbt i flödet. Jag följer mest 
kompisar, mat och artister och musik konton. 
Jag vill se vad andra håller på med, tex. om 
mina kompisar har gjort något kul och hitta 
inspiration i form av recept och fina bilder 
och sånt. Vad jag vill se mest utav varierar 
lite från dag till dag… som idag är jag lite 
hungrig och då vill jag gärna se på mat. 

Är inne på 
Instagram dagligen, 
följer kompisar och 
inspiration konton. 

Vill bli inspirerad 
och följa med på vad 
som händer.  

Desirable 

64 Det känns inte som att jag får se alla dom jag 
följer i flödet utan kanske bara en femtedel. 
Det skulle ju vara nice om alla konton dök 
upp i vart fall i bland. Lite oftare hade vart 
trevligt i alla fall. Jag tror att det beror på att 
mitt flöde baseras en del på vad jag söker på, 
bland annat så söker jag ju mycket på mat 
och då är det väl det som prioriteras i flödet. 
På stories känns det däremot inte som att jag 
går miste om innehåll. 

Tror han får se en 
femtedel av de 
konton han följer i 
flödet. Tror det han 
får se baseras på 
tidigare sök. Hade 
önskat att se något 
innehåll från de 
övriga av och till.  

Har uppmärksammat 
innehållsfiltreringen. 
Tror att den är 
baserad på hans sök. 
Har inget emot den, 
men önskar att se lite 
mer av andra konton 
också. 

Findable 

 

65 Jag tycker ändå att det är helt ok att 
Instagram sorterar innehåll för då får jag ju 
se det som jag vill se.  

Uppskattar att 
innehållsfiltreringe
n på Instagram 
medför att han får 
se det innehåll som 
han önskar. 

Gillar 
innehållsfiltreringen. 

Useful 

66 Saker som jag like’ar kommer nog också 
högre upp i mitt flöde. Det finns ju också 
vissa som jag gärna ser på som jag inte 
like’ar å dessa kommer ju då inte lika ofta 
upp i flödet… men då ser jag ju dem ofta i 
Stories istället. Men där märker jag också av 
att de gör en filtrering, om jag kollar på en 
Storie i 1 sekund och en annan i 10 sekunder 
så kommer det kontot som jag kollade på i 
10 sekunder vara mer prioriterat dagen efter. 
Men det är helt ok för mig. Det kan nog ändå 
på ett sätt vara så att jag kollar mer på 
Stories för att där får jag med mig mer 
relevant innehåll i och med att jag ser på 
samtliga.  

Saker som han 
gillar kommer 
högre i flödet. 
Missar vissa saker 
som han inte gillar 
men vill se. Men 
dessa får han oftast 
se i Stories istället. 
Har dock märkt av 
en relevans 
sortering även i 
flödet. Helt ok. 
Detta har nog fått 
han att kolla mer på 
Stories. 

Bieffekten av 
innehållsfiltreringen 
har fått han att ändra 
beteende på 
Instagram. Tycker 
det är helt ok.  

Desirable 

67 Jag får också se en del sponsrat innehåll från 
konton jag inte följer i mitt flöde framförallt 
av elektronik, kläder och bostäder och sånt. 
Det är oftast saker som är relevant för mig 
och jag trycker mig ofta vidare in på dem. 
Jag tycker det är ganska bra och de gör det 
på ett bra sätt. 

Får se sponsrat 
innehåll i sitt flöde. 
Han gillar det. 

Har uppmärksammat 
rekommendation 
systemet. Gillar och 
tycker det funkar 
bra. 

Useful 

68 Det händer däremot väldigt ofta att jag 
missar inlägg från dom som jag är 
intresserad av att se innehåll ifrån. Ibland om 
jag går in på någons profil så kan jag se att 
det endast är  tex. det 8e av deras inlägg som 
syns i mitt nyhetsflöde. Så de har alltså gjort 
7 nya inlägg som inte har visats för mig. Det 
stör mig lite faktiskt för jag vill ju se deras 
färskaste innehåll.  

Missar ofta innehåll 
från de han följer 
mest. Märker detta 
när han går till 
deras profiler. Stör 
sig, vill ha det 
nyaste innehållet.  

Känner sig snuvad 
på innehåll från sina 
favoritkonton. Vill 
se allt från dessa. 

Findable 

 

69 Jag föredrar om det kommer i en typ av Vill ha mer Gillar delar av Desirable 
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kronologisk tidsföljd.  
De får gärna prioritera konton, men jag vill 
fortfarande se de nyaste inläggen. Alltså 
prioritet på konton men inte på inlägg. Men 
om det är ett konto som lägger ut väldigt 
mycket bilder så kanske man inte vill se alla 
i och för sig.  

kronologisk 
ordning. 
Prioritering på 
konton men inte på 
inlägg. Men det 
kanske kan bli svårt 
om ett konto lägger 
ut väldigt många 
inlägg. . 

innehållsfiltreringen 
men önskar en 
förbättring. 

70 Jag kan tänka mig att man kan bli påverkad 
av hur innehåll visas för en genom att man 
till exempel spenderar mer tid på Instagram 
när de visar innehåll som är relevant för en 
just för stunden. Det kan ju vara lite negativt 
i och med att det blir lite som ett beroende. 

Kan föreställa sig 
att 
innehållsfiltrering 
påverkar så att mer 
tid spenderas på 
Instagram. Blir ett 
beroende. 

Anser att 
påverkningskraften 
av 
Innehållsfiltreringen 
kan bli utökat 
användande av 
Instagram. 

Credible 

71 Jag tycker nog ändå att Instagram väger upp 
bra till mina förväntningar, jag vill mest bara 
ha ett rent och prydligt flöde och det tycker 
jag att jag får. 

Är nöjd med 
Instagram då han 
får ut det han 
önskar av appen. 

Nöjd med Instagram 
som app. Tycker att 
han får det han 
förväntar. 

Desirable 
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