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Svensk titel:  Ibland känns det som jag är osynlig – En studie om 
hur algoritmer i form av innehållsfiltrering  
upplevs påverka den professionella kontoinnehava-
rens marknadsföringsaktivitet på Instagram.  

Engelsk titel: Sometimes it feels like I'm invisible – A study on  
how algorithms in terms of content filtering is per-
ceived to affect professional account holders market-
ing activity on Instagram.  

Författare: Anna Bengtsson & Linda Johansson 

Färdigställt: 2018 

Abstract: To be able to present its user with personal and rele-
vant content and thus the best user experience, Insta-
gram constantly updates and modifies its algorithms. 
This bachelor thesis investigates how continuous 
changes in algorithms on Instagram are affecting the 
social media strategies and activities for professional 
account holders such as companies, influencers and 
other media profiles.   
 To approach the issue, email-based interviews and 
content analysis have been used as qualitative meth-
ods in the study. These two methods have allowed 
this thesis to examine in what way continuous 
changes of the algorithms can result in an experience 
of increased difficulty according to professional ac-
count holders in terms of their marketing activity. As 
well, it examines whether the sorting mechanism con-
tributes to a perception of reduced visibility on the 
platform. The thesis discusses relevant factors to ex-
ecute marketing activity effectively and successfully 
on the platform; these factors are summarized into a 
need for engagement and interaction, visibility and 
knowledge of the consumer's interaction pattern. 
How these factors matter is described in the study. 
After analysis of collected data it was found what ac-
count holders consider negative with Instagram’s al-
gorithms, which is answered in this thesis. The result 
of the study shows that there is a perceived reduction 
in visibility and increased difficulty   for professional 
account holders in terms of marketing activities. 
From a larger perspective, the study discusses poten-
tial challenges in terms of how algorithms and content 
filtering can affect the whole field of Information Ar-
chitecture. 
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1 Introduktion 

I denna studie undersöks hur algoritmer i form av innehållsfiltrering upplevs ha 
en negativ påverkan för professionella kontoinnehavare som arbetar med mark-
nadsföring på plattformen Instagram. Den problematik som avses redas ut är hur 
så kallad algoritmisk personalisering upplevs resultera i minskad synlighet för 
den professionella kontoinnehavaren. Likaledes avhandlar studien huruvida kon-
tinuerliga förändringar av Instagrams algoritmer, som påverkar innehållsfiltre-
ringen av flödet på mediet, leder till en upplevd svårighet vid marknadsförings-
aktivitet för exempelvis företag, influencers och andra professionella mediapro-
filer på mediet.  
 
Genom en kvalitativ  intervju i form av ett e-postfrågeformulär tas i studien reda 
på om och i vilken utsträckning innehållsfiltreringen påverkar professionella 
kontoinnehavares marknadsaktivitet på mediet. Undersökningen följs av ytterli-
gare en kvalitativ metod, en innehållsanalys som avser undersöka på vilket sätt 
denna innehållsfiltrering leder till en upplevd minskad synlighet på mediet.  
 
Studiens resultat har till syfte att redogöra för hur Instagrams innehållsfiltrering 
resulterar i en upplevd ökad svårighet samt upplevd minskad synlighet för den 
professionella kontoinnehavarens marknadsföringsaktivitet på Instagram. 
Härtill fokuseras arbetet särskilt på aspekterna kring engagemang och interakt-
ion, synlighet samt interaktionsmönster.  

1.1 Bakgrund 
 
Instagram är en mobilapplikation ursprungligen avsedd för fotodelning, skapad 
av Mike Krieger samt Kevin Syndrom (Social Proof, 2017) och lanserades offi-
ciellt till allmänheten i oktober 2010 (Hu, Manikonda & Kambhampati, 2014). 
Applikationen tillåter användare att dela innehåll i form av foto och video till en 
offentlig grupp följare, alternativt privata förhandsgodkända följare. 
 
Instagram har under senaste åren genomgått avgörande förändringar sett till  
strukturen och interaktionen i mediet. Instagram lanserades som en kronologiskt 
styrd applikation, uppbyggd på att varje användare såg ett flöde av samtliga bil-
der från de konton denna själv valt att följa. Flödet presenterades i tidsmässig 
ordning och uppdateras när något konto publicerat nytt innehåll (Hu, et al., 
2014). Med tiden har mediet utvecklats och anpassats till såväl det växande an-
talet användare samt ett ökat fokus på att bedriva företagsverksamhet i mediet. 
 
Instagram själva presenterade under 2016 information om att nya uppdateringar 
sett till hur användarens flöde fungerar skulle införas för att förbättra 
användarupplevelsen. Tidigare har flödet varit styrt genom tidsrelevans och kro-
nologisk publiceringsordning. Förändringarna baserades på att den enskilde 
användaren enligt Instagrams utsago, enbart fick ta del av 70 procent av allt in-
nehåll, vilket förklarades som en konsekvens av det ständigt ökande användaran-
talet. De förändringar som infördes var algoritmer som filtrerar innehållet utifrån 
vad användaren intresserar sig för, det vill säga en form av algoritmisk person-
alisering. Instagram förklarar denna innehållsfiltrering med orden “see the mo-
ments you care about first” och beskriver att mekanismen avses framhäva inlägg 
som antas ha störst betydelse för den enskilda användaren (Instagram, 2016), 
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vilket kan liknas med sociala mediet och plattformen Facebook1 som är välkänt 
för att filtrera och sortera användarnas flöde. Facebook köpte under 2012 Instag-
ram (Gatu, 2014) och efter denna handel introducerades liknande innehållsfiltre-
ring som finns på Facebook även på Instagram. 
 
Förutom nya tekniska förutsättningar skedde även en stor förändring under au-
gusti 2016 när mediet lanserade funktionen Instagram Stories. Instagram Stories 
är ett interaktionsverktyg som fungerar som ett komplement till det traditionella 
flödet och möjliggör publicering av innehåll som per automatik försvinner efter 
tjugofyra timmar (Social Proof, 2017). Instagram Stories karaktär, var vid dess 
lansering nästintill identisk med mobilapplikationen Snapchat2 som lanserades i 
september 2011 (Wikipedia, 2018). Connect Media (2017) beskriver Instagram 
Stories som ett effektivt marknadsföringsverktyg som möjliggör för diverse an-
nonstyper, vidare diskuteras tidsbegränsade erbjudanden, teaser-inlägg och ex-
klusiva inblickar som några av dessa.  
 
Idag använder många företag och andra professionella kontoinnehavare som in-
fluencers3 och medieprofiler Instagram som huvudsaklig strategi för att mark-
nadsföra sig och Chen (2017) förtydligar att plattformen är ett ledande verktyg 
för ändamålet. Fördelen som diskuteras är den möjlighet mediet ger i form av att 
skapa interaktion och kontakt mellan företag och konsument. Enligt Social Proof 
(2017) är Instagram vid dags dato den mest kända och välanvända foto- och vi-
deoapplikationen som existerar för både privatpersoner och företag. Stora 
förändringar i hur Instagram fungerar blir avgörande för företag och andra pro-
fessionella användares vardag på mediet. 
 
Sedan införandet av algoritmisk personalisering har mediet fortsatt utvecklas i  
denna riktning och i januari 2018 lanserade mediet återigen ändringar som fått 
särskilt stor uppmärksamhet. Samtligt innehåll i såväl flödet som i funktionen 
där nya konton kan upptäckas, styrs från och med den senaste uppdateringen i 
allra högsta grad uteslutande av engagemang och interaktion (Dean, 2018). Trots 
att Instagrams intention varit att öka samtliga användares möjlighet att ta del av 
innehållet de önskar se, upplever många användare motsatt effekt. Enligt Dean 
(2018) visas nu innehållet enbart för en mycket liten del av ett kontos följarskara. 
Deans argument bygger på att varje inlägg blir satt på prov av innehållsfiltre-
ringen när det publiceras, vilket betyder att det först visas i ungefär 10 procent 
av följarnas flöde för att reda ut vilket engagemang det får. Vidare prioriteras 
inlägget upp i relevans om interaktionen vid prövningen blir hög och kan således 
visas för resterande del av kontots publik. Innehållsfiltreringen baseras såväl på 
den interaktion kontots användare ger men även responsen innehavaren ger till-
baka i form av svar på kommentarer och liknande. Exponeringen baseras således 
i lika delar eget engagemang, följarnas intresse och testprocessen det går igenom 
innan det får spridning, och detta förklaras som en av anledningarna till varför 
många profiler upplever en minskad synlighet och interaktion idag. Den mins-
kade synligheten och interaktionen påverkar i hög grad det dagliga arbetet med 
marknadsföring på Instagram för professionella kontoinnehavare (Dean, 2018). 
                                                
1 Facebook är ett socialt nätverk som lanserades i februari 2004 (Wikipedia, 2018). 
2 För applikationen Snapchat är det karaktäristiskt att bilder och meddelanden enbart är synliga 
ett dygn och försvinner sedan därefter. 
3 En influencer är profil med ett stort antal följare i sociala medier som genom sitt stora följa-
rantal fått rollen som inspiratör för andra (Wisterberg, 2017). 
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Som en konsekvens av framförallt den senaste uppdateringen uttrycker många 
användare minskad möjlighet kring synlighet och ökad svårighet att nå ut till 
såväl existerande som nya följare. Världen över reagerar professionella kontoin-
nehavare negativt och reaktionerna kan tydligt ses genom att de uttrycker sin 
mening om innehållsfiltreringen i kritiska inlägg på Instagram. En användare av 
Instagram som påpekar de negativa aspekterna av den algoritmiska personal-
iseringen på mediet är den svenska storbloggaren Alexandra Nilsson även känd 
som Kissie. Nilsson skriver i sin blogg att "Deras algoritm förstör för så himla 
många medlemmar /…/” och att ”/.../ dom verkar inte lyssna alls på våra klago-
mål” vidare påpekas även att ”många har märkt att det blir färre likes /…/” och 
Nilsson uttrycker slutligen ”Mindre kommentarer och sämre reach” som en ne-
gativ konsekvens av Instagrams kontinuerliga förändringar på mediet (Kissies, 
2018).  
 
På grund av den kritik som noterats undersöktes i denna studie den påverkan och 
konsekvenser innehållsfiltreringen på Instagram får utifrån ett professionellt per-
spektiv med fokus på att bedriva marknadsföring i mediet.  

1.2 Problembeskrivning 
 
Instagrams innehållsfiltrering beskrivs enligt Dean (2018) som ett nästintill 
olösligt pussel som ideligen uppdateras och förändras. Som har nämnts i bak-
grund (se avsnitt 1.1), diskuterar Dean att resultatet av Instagrams senaste algo-
ritmer som infördes 2018 medför att uppskattningsvis enbart 10 procent av det 
innehåll som publiceras visas för kontoinnehavarens publik. Den sjunkande sta-
tistiken talar även Carbone om (2018) och beskriver upplevda konsekvenserna 
sett till marknadsföring för den professionella kontoinnehavaren på Instagram. 
Den centrala aspekten som diskuteras bli påverkad handlar om möjligheten att 
nå ut till nya följare eftersom innehållsfiltreringen upplevs påverka synligheten 
för många konton. Kontinuerliga förändringar av personaliseringsalgoritmerna 
resulterar i att det upplevs alltmer komplicerat för företagskonton, influencers 
och andra professionella medieprofiler att sprida innehåll till sina nuvarande 
följare och framtida publik. 
 
För att nå framgång vid marknadsföringsaktivitet poängterar Virtanen, Björn och 
Sjöström (2017) vikten av interaktion och aktivt engagemang. Vidare förklaras 
att ett kontos tillförlitlighet kan ses genom interaktion, exempelvis via antal 
gilla-markeringar, kommentarer och ett ökande följarantal. Dessvärre upplevs 
följden av de aktuella algoritmerna påverka professionella kontoinnehavare, det 
vill säga företag, influencers och andra mediaprofiler som marknadför sig eller 
andra i mediet, genom att denna upprepade gånger står inför nya utmaningar att 
hantera. De kontinuerliga förändringarna verkar resultera i en svårighet att nå ut 
till sin publik i samma utsträckning som innan innehållsfiltreringen infördes. 
 
Med avseende på att Instagram inte själva redogör för precis hur den algorit-
miska personaliseringen fungerar (Dean, 2018) noteras både förvirring och 
främst irritation från den professionella kontoinnehavarens sida. Problematiken 
har i hög grad uppmärksammats genom inlägg på Instagram Stories där konto-
innehavare världen över beskriver de kontinuerliga förändringarna i innehålls-
filtreringen som negativ. Information om Instagrams algoritmer har eftersökts i 
mediets hjälpcenter utan framgång. Trots negativ respons från användarens sida 
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väljer Instagram att behålla innehållsfiltreringen i flödet och i dagsläget kan 
ingen tendens om att återgå till en kronologisk publiceringsordning ses.  
 
Den 22 mars, enbart 2 månader efter den senaste stora förändringen i mekan-
ismen, har Instagram (2018) återigen publicerat information om att algoritmen 
ska förändras, denna gång lovas flödet vara något mer tidsanpassat än i dagsläget 
för att förbättra användarupplevelsen. Inför den nya uppdateringen argumenterar 
Instagram för att användaren i högre grad ska ges kontroll över flödet genom en 
så kallad New Post-knapp som ska ge användaren en möjlighet till att personli-
gen uppdatera flödet istället för att det sker per automatik. Instagram (2018) 
förklarar att förändringarna ska ske baserat på den feedback Instagram mottagit 
från kontoinnehavare. Således beskrivs att uppdateringen kommer att resultera i 
att användaren inte längre går miste om de inlägg denna vill ta del av. Vidare 
står det att målet med applikationen är att erbjuda det ultimata sociala mediet för 
att koppla samman människor och intressen. Instagram styrs fortfarande av in-
nehållsfiltrering, men väljer enligt den framtida uppdateringen att testa en ny väg 
för att till viss del tillgodose användarens behov. Instagrams återkommande upp-
dateringar av innehållsfiltreringen tyder på att företagsprofilerna fortsatt behöver 
ha stor beredskap inför nya utmaningar. Förändringarna ökar komplexiteten för 
den professionella kontoinnehavarens beteende och hens marknadsföringsstra-
tegi samt möjligheten att nå en bred publik. Den nya uppdateringen avhandlas 
inte i studien då funktionsknappen “New Post” vid uppsatsens slutförande den 
11 juni 2018 ännu inte lanserats. 
 
Instagrams kontinuerliga uppdateringar handlar om att skapa ett enligt Instagram 
själva (2016, 2018) användbart medium, där användaren ska ges möjlighet till 
att hitta önskad information och interagera med den. Användbarhet är även en 
av grundstenarna i informationsarkitektur som är huvudområdet i denna uppsats. 
Informationsarkitektur (förkortas IA) definieras enligt Ding och Lin (2010, s. 1) 
som konsten att organisera och tydliggöra information. Rosenfeld, Morville och 
Arango (2015, s. 1) förklarar att IA är en designprincip som handlar om att göra 
information lättillgänglig och förståelig för användaren. Lätttillgänglig och för-
ståelig information är särskilt viktigt i dagens digitaliserade samhälle där en stor 
del av alla människor använder digital interaktion via datorer, smarta telefoner 
och tablets. Information och kommunikation i en digitaliserad värld har blivit 
självklar och lättåtkomlig. Baksidan av att erbjudas ett stort antal kanaler och 
digitala artefakter med olika gränssnitt och interaktionsmönster är ett överflöd 
av information som kan göra det problematiskt för användaren att hitta rätt och 
förstå information (Rosenfeld et al., 2015, s. 1). Med hänsyn till internets tillväxt 
står såväl informationsarkitekten som användaren av tekniken ideligen inför nya 
utmaningar (Ding & Lin, 2010, s. 2). 
 
För aktiva eller blivande informationsarkitekter är informationsöverflödet och 
den konstanta utvecklingen av digitala kanaler en viktig aspekt att vara medveten 
om och arbeta med. Denna uppsats avhandlar avgörande aspekter kopplade till 
informationsarkitektur genom att reda ut hur vardagen på sociala medier ser ut 
för verksamma inom området för informationsarkitektur idag. Inom informat-
ionsarkitekturen är användarvänlighet ett av de starkaste ledorden, varpå aktuellt 
problemområde blir särskilt intressant att titta på. Instagram (2016, 2018) påpe-
kar vikten av god användarupplevelse men efter införandet av algoritmisk pers-
onalisering uttrycker användare i motsats en försämrad upplevelse. Den 27 feb-
ruari 2018 publicerade @9gag (2018), med ett följarantal på 44,6 miljoner, en 
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anekdot som beskriver hur många användare upplever att Instagram tänker kring 
användbarhet efter förändringarna, jämfört med hur användaren verkligen upp-
fattar det: 
 

Instagram: We don ́t know what users really want  
Users: Chronological timeline 
Instagram: Maybe new filters? 
Users: Chronological timeline 
Instagram: More related posts?  
Users: Chronological timeline  
Instagram: I guess we ́ll never know 
 

Att användaren ständigt möts av överflöd av information på internet råder det 
inga tvivel om och inte minst via mediet Instagram varje gång innehållsfiltre-
ringen uppdateras. Ett rådande problem för många informationsarkitekter är 
okunskapen om sina användares åsikter och behov, unikt i fallet är att här ut-
trycks dessa tydligt men Instagram upplevs nonchalera problemet. 
 
Användbarhet är ett viktigt område inom informationsarkitektur och uppsatsen 
avhandlar ämnet genom att undersöka vikten av interaktion och engagemang för 
en lyckad marknadsföringsstrategi på Instagram för den proffessionella konto-
innehavaren. IA i relation till aktuell studie är ytterst relevant när ett medium 
som Instagram med enorma användarsiffror inte lyckas tillfredsställa den en-
skilda användaren med ett användarvänligt medium. Övrig problematik som 
uppmärksammats är att Instagram upplevs fokusera på företag med stort kapital, 
medan den enskilda användaren och hens behov upplevs bortprioriteras. In-
stagrams handlingar i förhållande till god användbarhet upplevs således en aning 
motsägelsefullt. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Mot bakgrund av ovanstående problembeskrivning har ett behov identifierats att 
undersöka och förtydliga hur innehållsfiltreringen på Instagram upplevs påverka 
den professionella kontoinnehavarens möjlighet att bedriva marknadsföring i 
mediet. Syftet med föreliggande arbete var att problematisera den algoritmiska 
personaliseringen av Instagram och vilken påverkan detta får för kontoinneha-
varen som marknadsför sig själv, produkter eller tjänster i det sociala mediet, 
exempelvis företagskonton, influencers och andra professionella mediaprofiler. 
Problemet som undersöks är de potentiella konsekvenser upprepade förändringar 
av mediet får för den professionella kontoinnehavarens marknadsföring. I större 
perspektiv undersöks vilka potentiella utmaningarna algoritmer i form av in-
nehållsfiltrering medför för arbete inom området informationsarkitektur. För att 
svara mot ovan problembeskrivning och syfte har följande frågeställningar for-
mulerats: 
 
Frågeställning 1. Hur bidrar kontinuerliga förändringar av algoritmerna, som 
påverkar innehållsfiltreringen i flödet, till en upplevd ökad svårighet för den 
professionella kontoinnehavaren att marknadsföra sig på Instagram? 
 
Frågeställning 2. På vilket sätt leder algoritmisk personalisering, i form av in-
nehållsfiltrering, till upplevd minskad synlighet på Instagram för den profess-
ionella kontoinnehavaren?   
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1.4 Avgränsningar 
 
Arbetet har avgränsats till sociala och samhällsvetenskapliga aspekter och avser 
att ta reda på hur människor reagerar på och arbetar med fenomenet. Således 
avhandlar denna studie inte de tekniska, matematiska eller datavetenskapliga 
aspekterna av Instagrams algoritmer och innehållsfiltrering. Det material som 
samlats in och analyserats har därmed avgränsats till de upplevda konsekvenser 
Instagrams algoritmer medför och inte statistiskt mätbara variabler. De upple-
velser som studien behandlar är således representativa för företag och in-
fluencers som marknadsför sig själva, en produkt eller tjänst via Instagram. 
 
Ytterligare avgränsningar har gjorts sett till den insamlade datan inför in-
nehållsanalysen. Ett medvetet val att enbart samla in data där algoritmerna 
nämns i negativ aspekt. Den negativa aspekten ligger i fokus då syftet är att un-
dersöka vad undersökningsgruppen är negativ till. Positiva åsikter och följder 
som algoritmerna medför framhävs inte i studien.   
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2 Bakgrund och tidigare forskning  

I följande kapitel redovisas tidigare forskning och centrala begrepp inom 
ämnesområdet med relevans för studien och dess tillhörande frågeställningar. 
Den tidigare forskning som presenteras är uppdelad i tre huvudteman: Algorit-
mers bakgrund, Instagrams innehållsfiltrering samt Professionell mark-
nadsföring på Instagram. Genom dessa teman ges först en bakgrund och ett 
förklarande perspektiv kring algoritmer. Avsnittet följs därefter av en introdukt-
ion och beskrivning hur innehållsfiltreringen fungerar på det aktuella un-
dersökningsobjektet Instagram. Mekanismens existens relateras i det sista temat 
till den professionella användarens verksamhet i mediet och hur marknadsföring 
i sociala medier, med primärt fokus på Instagram, fungerar. Vidare beskrivs 
vilka tendenser som fungerat tidigare i relation till marknadsföring på mediet 
samt vilka nya funktioner som uppkommit, härtill diskuteras hashtags, 
shadowban och användarnas interaktionsmönster. Kapitlet avslutas med en sam-
manfattning av den tidigare forskningen och vidare en beskrivning av relevant 
analysverktyg. 
 
I arbetsprocessen för informationssökning där material i form av vetenskapliga 
referenser, litteratur samt nyhetsartiklar samlats in har dessa granskats särskilt 
källkritiskt. Således har insamlingen mestadels skett via tillförlitliga databaser i 
form av INSPEC, Scopus, Google Scholar men även genom andra databaser som 
återfinns via Högskolan i Borås Bibliotek. 
 
För att upprätthålla ett källkritiskt förhållningssätt har de vetenskapliga artik-
larna granskats och uppfyller således kriterier som att vara peer reviewed, cite-
rade av andra eller publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller för liknande 
ändamål. Slutligen har de vetenskapliga publikationernas DOI-nummer (Digital 
Object Identifier) kontrollerats. 

2.1 Bakgrund om algoritmer  
 
Idag relaterar allmänheten som regel begreppet algoritmer till datavetenskap, 
teknik och IT. Algoritmerna benämns som matematiska formler i datorer och på 
internet eller som programmerade uträkningar för sökmotorerna. Mahnke och 
Uprichard (2014) beskriver att algoritmer som fenomen på intet vis är ett nytt 
fenomen, utan starkt kopplat till matematiken och är en vetenskap vi nyttjat i 
århundraden tillbaka – långt före datorn uppfanns. Ursprungligen består en al-
goritm av instruktioner avsedda för tänkande människor att följa stegvis, i likhet 
med ett recept eller instruktionsmanual. Processerna bakom dagens datordrivna 
algoritmer grundas på liknande principer men på ett avsevärt mer komplicerat 
plan. Introducerandet av algoritmer i datorer härstammar från Alan Turing, pi-
onjär inom området, som formulerade frågan för första gången: “Tänk om ma-
skiner kan tänka?”. Turing påstod att om maskiner kunde imitera människor och 
hur vi kommunicerar borde de i teorin vara lika intelligenta som oss och i 
förlängningen – tänka själv. 
 
Trots att spekulationerna kring datorns förmåga att “tänka själva” från starten 
var uteslutande experimentell, är det i princip den verklighet samhället förmått 
uppnå med dagens teknologi. Persondatorer, smarta telefoner, sökmotorer, me-
diaplattformar och nästintill all teknologi de flesta människor använder dagligen 
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är programmerade till att till stor del vara “självtänkade”, en utveckling gemene 
man i hög grad kan ge algoritmerna erkännande för. Algoritmer spelar idag en 
tydlig roll i många delar av samhället och inte minst är deras existens närvarande 
i sociala medier. Sociala medier har övertagit en stor del av internet och deras 
ständiga tillväxt influerar i hög grad hur allmänheten definierar och kategoriserar 
information idag. Med avseende på algoritmernas närvaro i dagens samhälle, 
förtydligar Mahnke och Uprichard (2014) att deras existens är viktig att såväl 
belysa som skapa förståelse för. För de flesta personer kan algoritmerna uppfatt-
tas som teoretiskt och tekniskt otydliga, vilket gör dem svåra att förstå. Vidare 
beskrivs det som avgörande för allmänheten att inneha basal kunskap kring deras 
existens med anledning av den påverkan de har sett till människans beteende, 
sociala liv och hela verklighetsuppfattningen. 
 
I likhet med Mahnke och Uprichard (2014) beskriver Gillespie (2014) att algo-
ritmerna spelar en avgörande roll för en vardag på internet då de definierar vad 
den enskilda användaren anser viktigt och relevant genom att sortera ut vilken 
information som ska visas för användaren. Denna innehållsfiltrering är en central 
funktion hos algoritmerna och vägleder användare att hitta “rätt”. Samtidigt som 
det hjälper användaren att navigera på webben påverkar de i högre grad såväl 
synen på omvärlden och hur användare interagerar med andra människor. Med 
anledning av den omfattande påverkan som algoritmerna har, anser Gillespie 
(2014) att ett socialt perspektiv på den inverkan de har på människans sociala liv 
bör stå i fokus för vår förståelse kring fenomenet. 
 
Till skillnad från Mahnke och Uprichard (2014) hävdar Gillespie (2014) att 
mänskligheten förmodligen aldrig kommer att förstå hur algoritmer fungerar. 
Gillespie (2014) argumenterar för att fenomenet och dess bakomliggande proce-
durer står utanför gemene mans förmåga för förståelse och han förtydligar att det 
enligt hans teorier inte är meningen att människan ska förstå dem heller. Algo-
ritmerna förklaras vara designade för att användaren inte ska komma fullständigt 
underfund med dem och likaså hävdar Gillespie (2014) att den största delen av 
mänskligheten aldrig kommer förstå deras funktion. Istället för att få teknisk 
förståelse för dem anser Gillespie (2014) att en social förståelse bör ligga i 
främsta fokus för gemene man, det vill säga att människan behöver förstå hur de 
påverkar oss – men inte nödvändigtvis hur de tekniskt är uppbyggda. 
 
Ett ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt ses som nödvändigt för de slutsat-
ser Gillespie (2014) presenterar kring algoritmerna. Gillespie (2014) skriver hur 
den tekniska och vetenskapliga delen av algoritmerna inte behöver förstås av 
mänskligheten, vilket kan upplevas motsägelsefullt i kontexten av önskad ökad 
förståelse. Mahnke och Uprichard (2014) skriver att det bör uppnås ett helhets-
perspektiv kring fenomenet, med såväl teknisk som social förståelse, en slutsats 
som upplevs mer lämplig för denna studie. Dock är Gillespies (2014) teorier 
kring den stora sociala påverkan som algoritmerna har en viktigt aspekt i det 
aktuella problemområdet och därför anses Gillespies forskning relevant trots 
anmärkningen. 
 

2.2 Instagrams innehållsfiltrering  
 
Instagrams användarantal stiger dagligen och har under de senaste åren ökat i en 
särskilt skyndsam hastighet. Under 2013, bara tre år efter att applikationen 
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lanserades, hade Instagram fått mer än 150 miljoner aktiva användare. Med av-
seende på ökad aktivitet i mediet valde Instagram att introducera algoritmer i 
form av innehållsfiltrering under 2016, som kontrollerar och sorterar det innehåll 
som ska visas i kontoinnehavarens flöde. Förändringen i mediet betyder att 
flödet numera styrs av en algoritmisk personalisering och att den enskilda kon-
toinnehavaren ser de inlägg innehållsfiltreringen förmodar att denna engageras 
mest av och finner mest relevant, och resterande innehåll bortprioriteras (Instag-
ram, 2016). Den ökade tillväxten som lagt grunderna för förändringarna i mediet 
kan urskiljas i statistik som Statista hämtat från mediet (Statista, 2018). I sep-
tember 2017 hade Instagram så mycket som 800 miljoner aktiva kontoinneha-
vare (se fig. 1).  
 

 
Figur 1: Statista, Antal aktiva användare på Instagram mellan januari 2013 och september 2017 
(https://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-active-instagram-users/, häm-
tad den: 29.03.2018).  
 
När Instagram implementerade innehållsfiltrering uppstod debatt från 
allmänhetens sida, främst i form av diskussion via hashtaggen4 #ripinstagram. 
Indikationen om att Instagram hade gått i graven baserades på att kontoinneha-
vare världen över konstaterade missnöje sett till den nya förändringen som avser 
de personaliserade algoritmerna i mediet (Mahnke, Grunnert & Tarp, 2017). 
 
Som en följd av #ripinstagram-debatten skriver Mahnke et al. (2017) att data 
som analyserats visar att en del användare känner sig styrda av algoritmerna samt 
att de upplever att innehållsfiltreringen bestämmer å deras vägnar. Vidare disku-
teras att en del kontoinnehavare upplever att algoritmer omöjligen kan förstå hur 
människor tänker och kan således inte sortera ut innehåll som användaren i fråga 
genuint har intresse för. Utöver de mänskliga och personliga faktorerna beskrivs 
en ökad tendens till att flödet tas över av kontoinnehavare med kommersiella och 
affärsmässiga syften. I anslutning till den algoritmiska personaliseringen har me-
diet också implementerat möjligheten för användaren att köpa sin plats, det vill 

                                                
4 En hashtag är ett ord med en #-symbol framför som ger användaren en möjlighet till att kate-
gorisera det innehåll som publiceras (Mahnke, et al., 2017). 
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säga betalda placeringar i flödet. Det finns en uttryckt bakomliggande oro från 
användare som inte använder mediet i professionellt syfte att innehållet som pre-
senteras främst kommer från företag med kapital och utrymme att bekosta sin 
plats i mediet. Utöver det skriver Mahnke et al. (2017) att kända profiler med 
innehåll som följer en och samma huvudströmning är det enda som nu framhävs. 
Det noteras på det sättet en tendens i att de största profilerna ges möjlighet i att 
fortsatt bli större och större – medan de mindre aktörerna aldrig får chansen att 
synas alls, detta baserat på såväl innehållfiltrering som möjligheten att betala för 
att synas i mediet. Utvecklingen av Instagram förutspås resultera i ett medium 
alltmer styrt kommersiella syften där innehåll av mainstream-karaktär och inte 
originalitet, står i fokus. Ett resultat som står i motsats till Instagrams egen 
förklaring om att skapa ett mer användarvänligt medium (Mahnke, et al., 2017). 
 
Trots att användare av mediet vädjar om att återgå till den kronologiska publice-
ringsordningen har dessa önskemål hittills inte uppfyllts från Instagrams sida. 
Utan hänsyn till invändningarna har Instagram valt att fortsätta med innehålls-
filtrering och fortsätter argumentera för att alla uppdateringar görs utifrån 
användarens eget bästa (Instagram, 2018). 
 
En potentiell attitydförändring och viljan att tillmötesgå användares kritik note-
ras från Instagrams sida utifrån det senaste pressutskicket den 22 mars 2018, om 
ytterligare nya uppdateringar av innehållsfiltreringen (Instagram, 2018). Press-
utskicket beskriver att mediet har noterat att deras användare upplever det som 
oväntat när flödet plötsligt uppdateras med nytt innehåll och att användaren då 
kommer upp till toppen av sidan igen, utan egen önskan om det, mitt under en 
session. Lösningen menar Instagram (2018) är en New Posts-knapp, där 
användaren personligen kan uppdatera flödet. Utöver denna knapp beskriver In-
stagram att nyare poster ska prioriteras högre, inte enbart de inlägg innehållsfil-
treringen bedömt engagerar användaren (Instagram, 2018). En indikation på att 
Instagram kommer återgå till en viss tidsmässig justering anas men att återgå till 
en uteslutande kronologisk publiceringsordning nämner mediet ingenting om. 

2.3 Professionell marknadsföring på Instagram  
 
Vinerean (2017) beskriver hur nya teknologiska innovationer under de senaste 
åren har vuxit fram på ett sätt som tidigare aldrig upplevts. Vidare diskuterar 
Vinerean (2017) att med hänsyn till ett ständigt ökat användarantal i sociala 
nätverk medför detta god möjlighet för företag och professionella kontoinneha-
vare att marknadsföra sig i sociala medier. Många företag ser i dagsläget sociala 
medier som en väsentlig del av sin marknadsföringsstrategi. De Veirman, Cau-
berghe och Hudders (2017) redogör för att onlinemarknadsföring via exempelvis 
Instagram i hög grad ersatt traditionell annonseringsteknik, detta eftersom 
många företag upplever ett större engagemang från dagens användare via inter-
net jämfört med traditionella media.  
 
Statista (2018) utförde en undersökning via nyhetswebbplatsen Dagens Analys 
(dagensanalys.se) under andra kvartalet 2017. Frågan riktades till svenska före-
tag och löd "Vilka sociala medier använder ni i er marknadsföring under detta 
kvartal?". I studien deltog 66 respondenter och diagrammet visar att Instagram 
var den tredje största plattformen för marknadsföring i Sverige under 2017, där 
54,5 procent av respondenterna svarat att de använder mediet till detta syfte (se 
fig. 2).  
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Figur 2: Statista, Sociala medier som företag använder vid marknadsföringsaktivitet i Sverige 
under 2017, redovisas i procent. (https://www.statista.com/statistics/727298/survey-on-usage-
of-social-media-for-marketing-activities-in-sweden/, hämtad den: 03.04.2018).  
 
Bîja och Balaş (2014) redogör för diverse fördelar för professionella kontoinne-
havare att använda sig av sociala medier i sin marknadsföringsstrategi och 
nämner varumärkets trovärdighet, ökad försäljning och intensifierad exponering 
som några av dessa. Vidare diskuterar Bîja och Balaş (2014) att interaktion i 
form av gott engagemang i sociala nätverk, till exempel på Instagram, leder till 
att användare finner företaget mer tillförlitligt. Ökningen kan ske genom hög 
aktivitet i form av god återkoppling mellan företag och konsument, vilket i sin 
tur resulterar i goda affärsrelationer. Även Edosomwan, Prakasan, Kouame, 
Watson och Seymour (2011) förespråkar aktivt engagemang för att konsumenter 
ska finna verksamheten mer attraktiv, vilket således resulterar i att varumärkets 
image och rykte förstärks. Likaledes bekräftar Virtanen et al. (2017) att för att 
uppnå framgång sett till marknadsföring i sociala medier är god aktivitet på me-
diet ett ofrånkomligt krav.   
   
Såväl Bîja och Balaş (2014) som Edosomwan et al. (2011) skriver att möjlig-
heten till exponering, även benämnt som synlighet, beskrivs som den avgörande 
anledningen till att bedriva marknadsföring på Instagram. På Instagram identi-
fieras hög synlighet genom att kontoinnehavaren får möjlighet att sprida sina 
inlägg till en så stor publik som möjligt. Ett stort antal följare och innehåll som 
engagerar publiken i form av många gilla-markeringar och kommentarer är såle-
des av största vikt. Vidare är en hög aktivitet på konton både från innehavaren 
och hens följare avgörande för att skapa och öka synligheten (Virtanen, et al., 
2017). De avgörande faktorerna för framgångsrik marknadsföring i mediet kan 
således sammanfattas till engagemang, interaktion och hög synlighet. 

2.3.1 Interaktionsmönster  
Virtanen et al. (2017) redogör för att antalet användare på sociala medier blir fler 
och fler år för år och vidare diskuteras att sociala mediaplattformar används i 
dagens teknologiska samhälle som ett kommunikationsverktyg för att dela 
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information och erfarenheter. Med avseende på den väldiga tillväxten används, 
som tidigare nämnt diverse sociala mediaplattformar som en naturlig del av i 
många yrkesverksammas marknadsföringsstrategier. 
 
Med hänsyn till den nämnda tillväxttakten sker det en kontinuerlig föränderlig-
het i sociala medier vilket Casaló, Flavián, och Ibáñez-Sánchez (2017) argumen-
terar för är en belastning för professionella kontoinnehavare och deras inövade 
vanor och beteenden vid användandet av mediet. Den ständiga föränderligheten 
kan således upplevas som en komplexitet för den professionella kontoinnehava-
ren när denna eftersträvar att begripa konsumentens interaktionsmönster, vilket 
är en grundläggande faktor för att lyckas med marknadsföring på Instagram. 
 
I Casaló et al.:s (2017) studie beskrivs faktorer som interaktion mellan konton 
via engagemang i form av gilla-markeringar, delningar och kommentarer som 
en tydlig framgångsmodell vid marknadsföring på Instagram. Vidare skriver Ca-
saló et al. (2017) att ett stort följarantal förvisso anses betydelsefullt men att det 
inte utgör helheten, och snarare önskas följare som är lämpliga och aktivt inte-
ragerar med innehållet på mediet än att enbart urskilja ett stort följarantal. Även 
Virtanen et al. (2017) beskriver att en användning av Instagram möjliggör för 
professionella kontoinnehavare att interagera med följare genom att gilla, följa, 
kommentera eller dela innehåll. Det ömsesidiga engagemanget är en avgörande 
faktor för framgång vid marknadsföring på Instagram (Virtanen, et al., 2017). 
 
I mars 2016 poängterar Instagram (2016) vikten av ökad interaktion i mediet och 
menar att det innehåll som kontoinnehavare visar mest engagemang och intresse 
för framhävs i flödet. Att interaktion är en grundläggande förutsättning för att 
lyckas med marknadsföring i mediet är således tydligt även från Instagrams sida. 

2.3.2 Hashtags 
Interaktion i form av hashtags är en av grundfunktionerna på sociala mediet In-
stagram och funktionen möjliggör en så kallad taggning av innehåll som publi-
ceras. Således kan kontoinnehavare använda ord eller begrepp med en #-symbol 
framför för att kategorisera postens innebörd. Hashtags är klickbara länkar som 
tillåter användare att ta del av samtliga bilder med likadana hashtags från öppna 
profiler världen över (Hu, et al., 2014) och har länge varit en väsentlig del av 
professionella kontoinnehavares marknadsföringsstrategi på Instagram. 
 
Jungselius, Hillman och Weilenmann (2014) skriver att användning av hashtags 
syftar till att beskriva och ge information om ett fotografi och dess innehåll. 
Användningen av hashtags möjliggör för andra användare att upptäcka bilder 
som exempelvis ett företag eller influencer publicerat i sitt flöde, vilket resulterar 
i en upplevd ökad synlighet i mediet. Med avseende på att många yrkesverk-
samma nyttjar Instagram för att uppnå ökad synlighet används hashtags i stor 
grad för att nå ut till en bredare publik (Wisterberg, 2017). Även Giannoulakis 
och Tsapatsoulis (2016) bekräftar att en användning av hashtags är en väsentlig 
del av interaktionsmönstret i mediet. Slutligen skriver likaledes Jungselius et al. 
(2014) vikten av att använda ett flertal relevanta hashtags i ett och samma foto-
grafi för att nå ut till en större publik. 
 
Hashtags är i hög grad en väsentlig del av Instagram sett till aspekter inom in-
formationsarkitektur. Rosenfeld et al. (2015, s. 127) talar om social klassifice-
ring och huruvida det i hög grad drivits av användargenererad 
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innehållsmärkning. Klassificeringen är betydelsefull då den möjliggör organise-
ring av information. På Instagram är hashtags svaret på social klassificering och 
ett viktigt verktyg för att användaren ska hitta rätt i ett stort informationsflöde. 
Vidare framhäver Rosenfeld et al. (2015, s. 127) att detta även kallas för colla-
borative categorization, vilket betyder att användare taggar objekt med ett eller 
flera sökord. Genom en taggning ges användaren möjlighet till att förflytta sig 
mellan diverse objekt. Användning av hashtags underlättar användarens inter-
aktionsmönster och likaså hens engagemang. När en stor skala användare enga-
gerar sig i innehållet på mediet uppstår intressanta möjligheter till att förändra 
användarbeteeende och märkningsmönster till modernare organisations- och na-
vigationssystem. 
 
Shadowban 
 
En aspekt av Instagrams algoritmer och innehållsfiltrering är begreppet 
shadowban, som noterades under september 2017 (Google Trends, 2018). Feno-
menet är huvudsakligen kopplat till användningen, och då misstänkt 
felanvändning, av hashtags. Flera större profiler upptäckte problemet genom att 
de inte nådde ut till nya följare på samma sätt som tidigare och att deras inlägg 
inte var synliga under somliga hashtags. Shadowban beskrivs som en skugga där 
användaren som drabbas inte längre är synlig vid sökning på hashtags som är 
taggade i inlägget. Då hashtags är en avgörande funktion för många profession-
ella kontoinnehavare och deras marknadsföring upplevs en minskad synlighet 
och färre interaktioner om denna drabbas av shadowban (Wisterberg, 2017). 
 
Carbone (2018) nämner att shadowban har skrämt många kontoinnehavare från 
att använda hashtags och påpekar att användningen bör ses över eftersom noga 
utvalda hashtags tvärtemot kan vara ännu viktigare nu. Problemet med 
shadowban baseras på att hashtags filtreras som spam om de används felaktigt 
och det viktigaste är att använda relevanta och användbara tags. Vid årsskiftet 
2017/2018 uppdaterade Instagram funktionen vilket nu möjliggör att följa spe-
cifika hashtags (Boostified, 2018), en makt som kan utnyttjas både till att välja 
bort innehåll och framhäva annat, vilket är särskilt viktigt för den professionella 
kontoinnehavaren att vara uppmärksam på. Shadowban som fenomen är ytterli-
gare en upplevd konsekvens av Instagrams innehållsfiltrerande algoritmer och 
något som starkt påverkar inövade beteende- och interaktionsmönster på mediet 
(Casaló, et al., 2017). Boostified (2018) skriver att den uppdaterade funktionen 
i högre grad ger användare en större chans till att synas i flödet, nå ut till nischade 
grupper samt finna nya hashtags att följa. Hashtags kan således leda till ökad 
synlighet om det används på “rätt” sätt, det vill säga inte betraktas som spam av 
Instagrams algoritmer som i så fall istället leder till att användaren blir så kallad 
shadowbanned. 

2.4 Sammanfattning och analysverktyg  
 
Här följer en sammanfattning av ovanstående tidigare forskning samt relevanta 
teorier och begrepp som används i analysverktyget av det empiriska materialet. 

2.4.1 Sammanfattning av tidigare forskning  
Det finns en rad faktorer som behöver uppnås för att bedriva marknadsföring 
effektivt och framgångsrikt via Instagram. Dessa faktorer har sammanfattas till 
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ett behov av engagemang och interaktion utifrån förutsättningen att kontot har 
en hög synlighet i mediet. Förändring sett till innehållsfiltrering har bidragit till 
nya interaktionsmönster hos användarna, vilket är ytterligare en faktor den pro-
fessionella kontoinnehavaren behöver vara uppmärksam på. De senast uppdate-
rade algoritmerna som påverkar innehållsfiltreringen i mediet har en inverkan på 
alla de nämnda framgångsfaktorerna och på vilket sätt sammanfattas nedan. 
 
Engagemang och interaktion 
 
Utan engagerade användare riskerar  den marknadsföring som professionella 
kontoinnehavare investerar i få ingen alls eller liten effekt. Såväl Virtanen et al. 
(2017), Bîja och Balaş (2014) som Edosomwan et al. (2011) är eniga om att gott 
engagemang är den största indikationen på att ett företaget och dess mark-
nadsföring är framgångsrikt hos ett professionellt konto. Engagemanget går som 
regel båda vägar, såväl innehavaren som dess följare behöver visa ett genuint 
intresse för varandra för att det ska bli en positiv effekt. Följaren av kontot visar 
engagemang genom att interagera med kontot och det görs exempelvis genom 
att gilla, dela och kommentera inlägg. Vidare krävs ett engagemang tillbaka från 
kontoinnehavarens sida genom att exempelvis aktivt svara på kommentarer, till-
godose följarnas behov, eventuella önskemål eller liknande. Interaktion beskrivs 
enligt Casaló et al. (2017) som en viktig del av den professionella kontoinneha-
varens beteende för att uppnå god framgång sett till hens marknadsföringsstra-
tegi på mediet. Engagemang och interaktion är således byggstenar för att en re-
lation och lyckad marknadsföring mellan konsument och professionell ska 
kunna upprättas. 
 
Synlighet 
 
För att uppnå ett starkt engagemang och gedigen interaktion krävs en hög syn-
lighet i mediet. Förr har en hög synlighet som regel varit förbundet med 
hashtags, det vill säga att en skicklig strategi för hur dessa skulle användas har 
varit en avgörande faktor för att engagera existerande och nya följare (Hu, et al., 
2014). Interaktionen genom hashtags har under hela mediet levnadstid varit en 
avgörande funktion, däremot har fenomen som shadowban och en upplevd ned-
prioritering av funktionen påverkat huruvida den professionella kontoinnehava-
ren numera nyttjar funktionen. 
 
Synligheten är fortsatt den viktigaste aspekten för marknadsföringen, då det 
krävs en bred publik för att överhuvudtaget kunna skapa engagemang och inter-
aktion. Problemet baseras på att förutsättningarna för att uppnå bred spridning 
av sitt innehåll har förändrats med innehållsfiltreringen, vilket innebär stora ut-
maningar för den professionella användaren. Som Rosenfeld et al. (2015, s. 127) 
skriver, har användare ett stort behov för att registrera och tagga innehåll för att 
finna, dela och sortera informationen i mediet. För en informationsarkitekt är det 
därför av relevans att ta hänsyn till denna typ av behov hos användaren. 
 
Forskning kring synlighet är begränsad, särskilt i relation till algoritmer och in-
nehållsfiltrering på Instagram, och därför kommer det i denna studie ligga stor 
fokus på att undersöka denna problematik. 
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Interaktionsmönster 
 
Som tidigare nämnts har hashtags ursprungligen använts för att uppnå ökad syn-
lighet och nå ut till en bredare publik (Wisterberg, 2017). Hashtags har redan 
sedan starten 2010 varit en väsentlig del av interaktionsmönstret i mediet (Gian-
noulakis & Tsapatsoulis, 2016). Vid införandet av den senaste algoritmen be-
skriver professionella kontoinnehavare en upplevelse av minskad prioritering av 
hashtags, på grund av risken att hamna i shadowban. Den minskade priorite-
ringen innebär att interaktionsmönstret förändras i mediet, en faktor som såväl 
den professionella kontoinnehavaren som dess följare tvingas anpassa sig till. 
Casaló et al. (2017) skriver att kontinuerliga uppdateringar är belastande för pro-
fessionella kontoinnehavare med anledning av att de utmanar de strategier som 
byggts upp. Följarnas beteenden och inövade vanor förändras och det är proble-
matiskt att hinna med att anpassa sig till uppdateringarna som företag eller in-
fluencer. Att förstå sina följares beteenden och interaktionsmönster är en 
avgörande faktor för alla verksamheter oavsett marknadsföringskanal. Eftersom 
Instagram spelar en central roll i många företags strategier och är avgörande för 
de flesta influencers verksamhet, är det viktigt att förstå hur innehållsfiltreringen 
påverkar det egna kontot och följarna (Virtanen, et al., 2017). I likhet med syn-
lighet är även de nya interaktionsmönstret ett område som saknar forskning och 
ligger i fokus för denna studie att reda ut.  

2.4.2 Analysverktyget  
För att besvara studiens frågeställningar har ett analysverktyg utifrån relevanta 
begrepp och tidigare forskning tagits fram. Arbetsprocessen i analysverktyget 
ses beskrivet nedan (se fig. 3).  
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Figur 3: Arbetsprocessen i analysverktyget, steg för steg.  
 
Begreppsanalys/analysverktyg 
 
Nedan följer en skriftlig beskrivning av stegen som utförs i begreppsanalysen. 
 
Problembeskrivning  
Problemet avser att uppdateringar på Instagram upplevs påverka den profession-
ella kontoinnehavaren och hens marknadsföringsstrategi och synlighet negativt. 
Denna begreppsanalys avser reda ut hur denna påverkan kan definieras. 
 
Steg 1: Frågeställningar 
 
Frågeställning 1. Hur bidrar kontinuerliga förändringar av algoritmerna, som 
påverkar innehållsfiltreringen i flödet, till en upplevd ökad svårighet för den 
professionella kontoinnehavaren att marknadsföra sig på Instagram? 

      
Frågeställning 2. På vilket sätt leder algoritmisk personalisering, i form av in-
nehållsfiltrering, till upplevd minskad synlighet på Instagram för den profess-
ionella kontoinnehavaren?  
 
Steg 2: Datainsamling 
Utifrån frågeställningar samlas relevant data in via e-postbaserade intervjuer och 
innehållsanalys. 
 
Steg 3: Bearbetning och begreppsanalys 
Efter datainsamling kan analysverktyget tillämpas genom en begreppsanalys. De 
begrepp som ingår i begreppsanalysen avhandlar engagemang och interaktion, 
synlighet samt interaktionsmönster. Utgångspunkterna för analysen är att dessa 
begrepp ska förekomma i det insamlade materialet. Om begreppen kan identifie-
ras utifrån materialet kan vi gå vidare till att tolka dessa data i analysen. Detta 
steg är således avgörande för att tolkning av datan ska vara möjlig.  
 
Steg 4: Analys och slutsats 
Utifrån det bearbetade materialet kan en tolkning och analys göras samt slutsats 
dras.  
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3 Metod och material 

I detta kapitel redogörs för arbetets metod och material. Här beskrivs inlednings-
vis metodernas studiedesign utifrån framtagna frågeställningar. Därefter följer 
en beskrivning av den inledande metoden, intervju, med underrubriker kring val 
av metod, urval, deltagare och material, utveckling av datainsamlingsinstrument, 
etiska övervägande, tillvägagångssätt samt bearbetning och analys av data. 
Därefter presenteras den andra metoden, innehållsanalys, med en liknande struk-
tur. 

3.1 Studiedesign 
 
Studiens frågeställningar kommer att undersökas genom två kvalitativa metoder. 
För att ge svar på frågeställning 1 “Hur bidrar kontinuerliga förändringar av al-
goritmerna, som påverkar innehållsfiltreringen i flödet, till en upplevd ökad 
svårighet för den professionella kontoinnehavaren att marknadsföra sig på In-
stagram?” kommer den inledande kvalitativa metoden intervju i form av ett e-
postfrågeformulär att genomföras. För att ge svar på frågeställning 2 “På vilket 
sätt leder algoritmisk personalisering, i form av innehållsfiltrering, till upplevd 
minskad synlighet på Instagram för den professionella kontoinnehavaren?” kom-
mer den andra kvalitativa metoden i form av innehållsanalys att genomföras. 
 
Denscombe (2016, s. 345) redogör för att kvalitativ forskning med fördel 
används när syftet är att inhämta mer detaljerad kännedom om ämnet. Kvalitativ 
forskning förknippas ofta med småskaliga studier som undersöker en mindre da-
tamängd och anses relevant för att erhålla nära data från relevanta händelser. 
Även Patel och Davidson (2011, s. 119) skriver att en kvalitativ metod är fördel-
aktig när fördjupad analys önskas och mer ingående kunskap krävs. Med avse-
ende på att studien tar fasta på upplevda konsekvenser av Instagrams innehålls-
filtrering och inte statistisk mätbara variabler anses valet av metoder kunna be-
svara studiens frågeställningar. Upplevelser är i studien lämpligt att analysera 
utifrån detaljerade kvalitativa data i form av beskrivningar i såväl intervjuer som 
innehållsanalys. Statistiska uppgifter och kvantitativ data bedöms inte ge klarhet 
om användarnas upplevelser och har därmed inte använts i studien. 
 
I studien används ett konstruerat analysverktyg (se fig. 3) för att finna tendenser 
och reda ut vilka aspekter de professionella kontoinnehavarna är negativa till. 
Analysverktyget har använts både vid intervjuerna samt innehållsanalysen då 
samma utgångspunkter och begrepp analyseras i materialet. 

3.2 Intervjuer  
 
Den inledande metoden var en intervju utformad som ett e-postfrågeformulär via 
mail. E-postfrågeformuläret (se bilaga A) bestod av ett mail som inleds med en 
kort redogörelse för i vilket syfte studien genomförs, samt på vilka villkor re-
spondenten medverkar. Mailet övergår efter detta till en intervju där responden-
ten ombeds besvara tio frågor om algoritmer på Instagram. Nästintill alla frågor 
i intervjun är formulerade med en följdfråga för att insamla ingående kunskap 
och förståelse för den aktuella frågeställningen. Intervjun avslutas med en öppen 
fråga där undersökningsgruppen ges möjlighet att tillföra information som ännu 
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inte uppkommit i någon av de tidigare frågorna. Slutligen tackas respondenten 
för sin medverkan. 
 
I empirisk forskning ligger fokus på att granska en företeelse eller ett problem 
genom målmedvetet informationssökande med utgångspunkt i relevanta perso-
ner och situationer. Inom samhällsrelaterad forskning är av denna anledning sur-
veyundersökning en av de vanligast förekommande metoderna (Denscombe, 
2016, s. 27). Metoden är välfungerande för att skapa en överblick över fenome-
net och hur det ter sig. Den insamlade datan blir detaljerad, vilket är en fördel 
vid noggrann granskning. Övriga fördelar som nämns med metoden är att det är 
ett billigt men framförallt praktiskt och enkelt sätt att insamla data på 
(Denscombe, 2016, s. 28-29). 
 
Vidare har ställningstagandet att utföra e-postbaserade intervjuer gjorts utifrån 
de fördelar skriftliga svar bidrar med. Denscombe (2016, s. 285) skriver dock att 
intervjuer som sker på internet kan ha konsekvenser, och nämner avsaknad av 
visuell kontakt, tidsfördröjning och beroendet av skriftliga svar som potentiella 
nackdelar. Det är stor skillnad mellan hur en person formulerar sig i skrift re-
spektive tal, både vad gäller såväl stilen som mängden ord, vilket kan påverka 
hur sanningsenlig informationen uppfattas av intervjuaren (Denscombe, 2016, s. 
284). Vidare bör nämnas den avsaknad av expressivitet vid intervju via e-post. 
Vid muntlig dialog ges nämligen en möjlighet att utveckla diskussionen och 
denna aspekt uppskattas vanligen i kvalitativa metoder. Dock bedöms fördelarna 
överväga nackdelarna i det aktuella fallet, särskilt då skriftlig intervju enligt 
Denscombe (2016, s. 282) minskar möjligheten för problem i form av transkri-
beringsmisstag och fel i datainsamlingsfasen. Vid inspelade intervjuer finns en 
risk att rösterna inte kan urskiljas tydligt, vilket påverkar validiteten negativt, en 
aspekt som ytterligare talar för att nyttjandet av internetbaserade intervjuer som 
således kan resultera i hög trovärdighet (Denscombe, 2016, 288).   

3.2.1 Deltagare, urval och material 
Som utgångspunkt för urval har ett icke-sannolikhetsurval använts vilket 
Denscombe (2016, s. 64) redogör för är ett “urval påverkat av forskaren”. Re-
spondenterna är handplockade för ämnet, det vill säga ett subjektivt urval. Det 
subjektiva urvalet är lämpligt i studien då personer av relevans, samt goda kun-
skaper eller erfarenheter om ämnet i fråga är nödvändigt. I processen med att 
välja ut personer som är relevanta att studera krävs att forskaren har en god 
förförståelse för ämnet. I aktuellt arbete erhålls denna förståelse genom tidigare 
forskning och insamling av egen empiri. Genom ett subjektivt urval och en nog-
grann process för detta kan således särskilt värdefull data samlas in (Denscombe, 
2016, s. 74). 
 
Denscombe (2016, s. 75) skriver att det subjektiva urvalet är välfungerande när 
det önskas ett explorativt urval. Ett explorativt urval används i studier där syftet 
är att uppnå den bästa möjliga information och värdefulla insikter om ämnet från 
personer insatta i forskningsområdet. I explorativ forskning består urvalsgrup-
pen som regel av en liten skala människor och den främsta anledningen till detta 
är det djup som kan utvinnas av varje deltagare jämfört med en representativ 
urvalsgrupp (Denscombe, 2016, s. 81). I aktuell studie kunde därför varje enskilt 
resultat analyseras på djupet som en följd av det subjektiva urvalet. 
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I förarbetet har ett dokument med information om undersökningsgruppen tagits 
fram, detta har använts som grund när urval har skett. Dokumentet inkluderade 
information om användarnamn och e-postadresser till potentiella undersöknings-
personer. De önskade respondenterna är myndiga personer från övre tonåren 
(+18) upp till medelålder som arbetar med Instagram på ett professionellt plan. 
Att respondenten arbetar med marknadföring på Instagram har varit den viktig-
aste delen i urvalsprocessen och utöver detta har ett krav om att denna bör inneha 
ett gediget antal följare på sitt konto och därav har minsta kravet på antal följare 
satts till femtontusen. Kontona har granskats innan frågeformulären skickats ut, 
för att bekräfta att dessa uppfyller samtliga krav för urvalsgruppen.  
 
Potentiella respondenter kontaktades via direktmeddelande på Instagram där en 
kort inledande förklaring gavs till arbetet och hens eventuella medverkan. Det 
första meddelandet hölls kort för att fånga respondentens intresse och vid positiv 
respons samt samtycke sändes ett mail med djupare förklaring. Här förklarades 
deltagandet mer detaljerat samt möjligheten för anonymisering i studien. I mailet 
bifogas även frågeformuläret. 
 
Utifrån dokumentet har följande respondenter valts ut: 
 

1. Respondent 1 - 18 år gammal, Influencer, 16,5 tusen följare 
2. Respondent 2 - 23 år gammal, Modell och Influencer, 17,2 tusen följare 
3. Respondent 3 - 25 år gammal, Influencer, 26,7 tusen följare 
4. Respondent 4 - 39 år gammal, Mediaprofil, 72,5 tusen följare

  
Respondenternas bakgrund 
  
Samtliga respondenter arbetar med Instagram i professionellt syfte. Efter att ur-
valet gjorts fram via intevjuerna att respondent 1, 2 och 3 har arbetat aktivt med 
mediet i marknadsföringssyfte i drygt två år, medan respondent 4 arbetat med 
Instagram i professionellt syfte i sex år. Respondenterna valdes ut på bakgrund 
av deras erfarenheter inom professionellt arbete på Instagram. I e-postfrågefor-
muläret fick de svarande själv beskriva i vilka jobbrelaterade syfte de använder 
Instagram. Respondent 4 noterade i sin intervju att denna även använder mediet 
för privat bruk, då i form av underhållning. Efter att metoden utförts kunde ett 
samband urskiljas från samtliga respondenter gällande deras mål med sina pro-
fessionella profiler och i hög grad beskrevs ett ständigt ökande följarantal som 
grundläggande mål. Vidare beskrev respondent 1, 2 och 3 att mediet används för 
att inspirera andra genom bra och välarbetat innehåll och respondent 2 påpekade 
även en användning av Instagram-profilen i likväl ett politiskt syfte och 
samhällsengagemang och redogjorde för att “/.../ jag är väldigt passionerad och 
brinner för frågor som rör feminism, rasism, sexism, kroppsideal, psykisk ohälsa 
/.../”. Respondent 3 förklarade vidare att denna gärna vill visa upp ett enligt 
denna beskrivet “realistiskt innehåll” på Instagram, i syfte att gå emot normen 
om att ständigt framhäva det “perfekta livet” i mediet. Respondent 3 förtydligade 
att denna ville att följarna ska “känna igen sig” och inte enbart överösas med 
perfekta bilder och information.  

3.2.2 Etiska överväganden  
Med avseende på att intervjuerna behandlar en studie av människor krävs det 
således att metoden förhåller sig till forskningsetiska ställningstaganden. De fyra 
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huvudkrav som tagits noga i beaktning vid datainsamlingen är samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
För att förhålla metoden till samtyckeskravet gavs utvalda respondenter möjlig-
het till samtycke om dessa vill deltaga i studien eller ej (Vetenskapsrådet, u.å.). 
Samtycket skedde genom en förfrågan via funktionen direktmeddelande som 
finns i mediet. Vid förfrågan informerades studiens önskvärda deltagare likaså 
om i vilket syfte denna skulle medverka i forskningen, samt på vilka villkor, i 
enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, u.å.). 
 
Enligt konfidentialitetskravet ska personuppgifter som samlas in från un-
dersökningsgruppen förvaras på ett säkert vis så att obehöriga inte kan ta del av 
dessa (Vetenskapsrådet, u.å.). Med hänsyn till att undersökningen har skett via 
mailkontakt och ytterst få personuppgifter insamlas från den medverkade un-
dersökningsgruppen har dessa således getts god konfidentialitet. Vidare används 
de uppgifter som samlats in om enskilda individer under studiens gång enbart 
till det specifika forskningsändamål och således kommer data inte att spridas till 
icke-vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk, i enlighet med nyttjandekra-
vet (Vetenskapsrådet, u.å.). 
 
Denscombe (2016, s. 283) påpekar att diverse åtgärder måste vidtas när en inter-
vju sker via en kommunikationsplattform och skriver det privata utbytet mellan 
intervjuaren och de intervjuade som en viktig aspekt. Denscombe förklarar att 
internetbaserade intervjuer bör hållas privata och att intervjuaren ska säkerhets-
ställa att frågor och svar inte sprids till obehöriga. Med hänsyn till att intervju-
erna inleds via ett direktmeddelande på plattformen Instagram som sedan över-
gick till privat kontakt via mail har således erforderliga försiktighetsåtgärder vid-
tagits. 

3.2.3 Utveckling av datainsamlingsinstrument  
Det datainsamlingsinstrument som utformats för att definiera metoden för studi-
ens datainsamling är en intervjumall i form av ett e-postfrågeformulär (se bilaga 
A). Mallen har utformats med hänsyn till studiens första frågeställning och byg-
ger således på teori samt tidigare forskning. 
 
Vid framtagande av intervjun har frågorna utformats för att kunna besvara 
frågeställning 1. Den tidigare forskningen har använts för att definiera vilka be-
grepp som är relevanta att analysera. Frågeformuläret har således utformats för 
att undersöka begrepp som engagemang, interaktion, minskad synlighet och 
förändrade interaktionsmönster i mediet. 
 
Patel och Davidson (2011, s. 77) redogör för att en intervju bör ha en logisk 
struktur och inledas med neutrala frågor, som exempelvis låter respondenten be-
skriva sig själv. Efter att bakgrundsvariablerna definieras övergår frågorna till 
att handla om frågeställningen som studien bygger på. Slutligen bör frågefor-
muläret avslutas med en öppen fråga där respondenten ges möjlighet att vidare-
utveckla sina personliga åsikter. Denna logiska struktur som Patel och Davidson 
redogör för har använts vid utveckling av datainsamlingsinstrument. 
 
Med hänsyn till den teknologiska innovationen som Vinerean (2017) beskriver, 
ges i dagsläget nya möjligheter för hur människan inhämtar information. Således 
beskriver Denscombe (2016, s. 281) att internetbaserade intervjuer nuförtiden 
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går att genomföra med alla människor, så länge tillgång till internetuppkoppling 
och en dator eller mobil enhet finns. Vidare diskutera Denscombe diverse förde-
lar med nämnt datainsamlingsinstrument och argumenterar för att tekniken 
möjliggör för forskaren att utföra intervjuer på användare utspridda över hela 
världen. Med avseende på att studiens undersökningsgrupp dagligen använder 
Instagram och aktivt arbetar med sociala medier är kontakt via internet ett 
underlättande instrument som möjliggör svar på respondentens premisser. Upp-
skattningsvis underlättar det således för båda parter att intervjun äger rum via 
internet och att kontakten sker i sociala medier, diskussionsforum, e-post eller 
andra kommunikationsplattformar (Denscombe, 2016, s. 282). Frågor som har 
tagits fram genomförs således via ett insamlingsinstrument där respondenten be-
svarar när denna har tid till det, vilket passar den miljö som undersökningsgrup-
pen är vana vid. 

3.2.4 Tillvägagångssätt 
Undersökningen distribueras genom internet, närmare bestämt via e-post till re-
spondenterna. Potentiella respondenter kontaktades inledningsvis via Instagrams 
funktion direktmeddelande och efter att samtycke och intresse för att delta fördes 
kontakten via mail. Frågeformuläret sändes per mail till respondenten efter att 
hen fått ta del av undersökningens syfte, deltagande och möjligheten till anony-
misering i det publicerade arbetet. Respondenterna ombads besvara frågorna di-
rekt i mailet utan att ändra dess struktur. När svaren mottagits kontrollerades att 
deltagaren förstått strukturen och dess frågor. Därefter skickades ett bekräftande 
mail tillbaka med tack för deltagandet. Samtliga svar lagrades i inkorgen tills 
analysen kunde utföras, vilket skedde när samtliga svar mottagits från studiens 
alla respondenter. 

3.2.5 Bearbetning och analys av data 
Men hänsyn till att studiens intervjuer har utförts via mail finns under bearbet-
ningsprocessen ständig tillgång till respondenternas exakta svar och uttalanden. 
Genom denna tillgång medföljer en unik möjlighet att analysera material och 
uppnå hög validering. Analysen skedde med hjälp av analysverktyget (se avsnitt 
2.4.2). 
 
Bearbetningsprocessen av insamlat material från intervjuerna utfördes med stöd 
från Patel och Davidsons (2011 s. 121, 123) exempel för bearbetning av insam-
lad information. Processen påbörjades genom att läsa svar från samtliga respon-
denter ett upprepat antal gånger. Genom upprepad läsning av insamlad data gavs 
tillfälle att utläsa och tolka diverse mönster och/ eller samband ur undersöknings-
gruppens olika svar. Genomgående under bearbetningsprocessen skrevs tankar 
och tolkningar som uppkom under läsningens gång ner, dessa ord och begrepp 
kunde därefter analyseras i samband med ursprungstexterna. Därefter formule-
rades relevanta kategorier i form av ord och citat med relevans för studien och 
när dessa hittats sorterades de i preliminära kategorier. Efter processen med upp-
repad genomgång kunde datan bedömas i form av variation, mängd och kärnci-
tat. Denna bedömning utfördes med hjälp av analysverktyget där olika begrepp 
tidigare noterats i en tabell (se avsnitt 2.4.2). Efter nämnd bearbetning var det 
insamlade materialet väl strukturerat vilket gjorde det enkelt att utläsa relationer 
mellan de olika kategorier som skapats. Slutproduktionen av analyserad data 
presenteras löpandes i text såväl citat från undersökningsgruppen som tolkningar 
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och kommentarer. För att urskilja hur slutgiltig text redovisas från den kvalita-
tiva bearbetningen, se avsnitt 4.1. 

3.3 Innehållsanalys 
 
Studiens andra metod är en innehållsanalys (se bilaga B), med syfte att un-
dersöka insamlat textmaterial publicerat av professionella kontoinnehavare via 
deras personliga Instagram Stories som avhandlar algoritmerna och deras funkt-
ion. I likhet med intervjuerna användes även i innehållsanalysen ett subjektivt 
urval. 
 
Som metod har innehållsanalysen fördelar i form av att den avser ge en detaljerad 
bild av verkligheten utifrån stora mängder data. Metoden används med fördel 
när kulturella artefakter som förklarar tendenser hos mänskligheten analyseras 
(Lee Abbott & McKinney, 2013, s. 44-45). I innehållsanalysen studerades verbal 
text i skriftlig form samt eventuellt tillhörande visuell bild. Datan som samlats 
in analyserades därefter med analysverktyget (se avsnitt 2.4.2) för att kunna be-
svara frågeställning 1. 
 
Innehållsanalysen hade till syfte att avslöja ett djupare budskap i skriven text. 
Avsikten med textinnehållet, i fallet upplevda negativa konsekvenser av in-
nehållsfiltrering, har formulerats innan analysen utförs. Avsikten hade ett större 
syfte genom att reda ut frågeställningen och om texterna presenterar belägg för 
att denna är en sann bild av verkligheten. 
 
Innehållsanalysen som metod är att föredra vid kommunikation som är okompli-
cerad och lätt att tolka. Underliggande meningar som inte direkt uttrycks eller 
förklaras kan medföra en ökad svårighet för att förstå författarens intentioner, 
vilket var en noterad risk vid analysen. I aktuell studie är det dock tydligt att 
datan till största del baseras på korta, enkla texter då mediet inte ger möjligheten 
för långa utvecklade utläggningar, varpå problematiken inte angår fallet. Möjlig-
heterna som ges vid en lyckad innehållsanalys är att den avslöjar vad som skrivs 
och sägs om ett fenomen, hur ofta begrepp använts, om sändaren är positivt eller 
negativt inställd till det samt hur tendenser och åsikter hänger ihop med varandra 
(Denscombe, 2016, s. 393-394). 

3.3.1 Deltagare, urval och material  
Som utgångspunkt för urval användes även i denna metod ett icke-sannolikhets-
urval. Urvalet av insamlat material har avgränsats till att enbart innefatta data 
där den negativa aspekten om algoritmer nämns. Således utfördes ett tydligt och 
aktivt letande efter en viss slags innehåll, vilket Denscombe (2016, s. 64) beskri-
ver som data påverkad av forskaren/arna. Insamlade inlägg är valda för att kunna 
besvara vad de professionella kontoinnehavarna är negativa till. Denscombe 
(2016, s. 74-75) skriver att i fall där forskaren har viss kännedom om ämnet, 
lämpar sig ett subjektivt urval där material medvetet väljs ut för att dessa med 
sannolikhet kan ge bäst data. Relevanta begrepp och tendenser finns redan 
kännedom om, varpå ett aktivt och koncentrerat sökande efter dessa kan medföra 
relevans för studien. I studien har de inlägg som valts ut tagits från professionella 
kontoinnehavare som vi själva följer på Instagram. Valet att använda inlägg från 
konton vi själva följer har baserats på möjligheten att på ett spontant och naturligt 
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sätt kunna insamla data utan att be om den eller uppsöka den. Genom detta för-
hållningssätt har direkta, äkta och ärliga reaktioner således samlats in.  
 
Genom ett explorativt urval av människor, kan kvalitativ information och värde-
fulla åsikter inhämtas. Det explorativa urvalet möjliggör studerande av företeel-
ser mer ingående, vilket kan vara avgörande för studien i fråga (Denscombe, 
2016, s. 75). 
 
För att studien skulle uppnå ett trovärdigt och fördjupat resultat har det explora-
tiva urvalet begränsats till arton relevanta, men slumpvist utvalda Instagram Sto-
ries-inlägg. Begränsning av material medförde en möjlighet till en djupare ana-
lys och Denscombe (2016, s. 81) skriver att urvalet enbart behöver vara 
tillräckligt stort för att tillräcklig information kan samlas in.  
 
Undersökningsgruppens bakgrund 
 
Undersökningsgruppen är slumpvist (från konton vi personligen följer), med 
hänsyn till specifika urvalskriterier, utvalda professionella kontoinnehavare som 
uttryckt sina upplevelser av Instagrams algoritmer och innehållsfiltrering via ett 
eller flera kritiska inlägg i Instagram Stories-funktionen. 

3.3.2 Etiska överväganden 
Med avseende på att innehållsanalysen behandlar en studie på material från so-
ciala medier, närmare bestämt skärmavbilder av inlägg från Instagram Stories, 
krävs att metoden förhåller sig till forskningsetiska ställningstaganden och tar 
hänsyn till upphovsrätten kring bild och text. Med hänsyn till att datainsamlingen 
gjordes utan att undersökningsgruppen är medveten om det, gavs ingen möjlig-
het till samtycke i enlighet med samtyckeskravet för att medverka i studien, vil-
ket i viss mån strider mot etiska principer inom forskning (Vetenskapsrådet, u.å). 
Att inhämta samtycke innan material samlas in är svårt att uppnå i aktuell metod 
då den insamlade datan behöver vara av spontan art och icke framprovocerad. 
Vid förfrågan mister studien möjligheten att ta del av sanningsenliga och sub-
jektivt upplevda reaktioner. Då samtycke inte inhämtas för deltagandet kommer 
person- och kontouppgifter från professionella kontoinnehavare som samlats in 
att skyddas. Detta betyder att enbart det innehåll som relaterar till studien åter-
finns i detta arbete i textform, all annan information är borttagen och därmed kan 
inte inläggen härledas till en särskild person, företag eller andra potentiellt 
känsliga uppgifter. Utöver upphovsrättslagen och Vetenskapsrådets riktlinjer har 
det även tagits hänsyn till den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General 
Data Protection Regulation) som har till syfte att skydda personuppgifter. Lagen 
ställer högre krav på hur personuppgifter samt samtycke behandlas och gäller i 
hela Europa (Datainspektionen, 2018), varpå potentiellt spridande av denna typ 
av uppgifter kan vara problematisk och har således utelämnats vid offentliggö-
randet av denna uppsats. 
 
Utifrån studiens syfte var det ej av relevans att presentera vilken profil som pub-
licerat kritiska inlägg om Instagrams algoritmer. Samtliga inlägg som inhämtats 
från professionella kontoinnehavare innehåller såväl bild, text som användarin-
formation och denna data tillgås enbart under bearbetningen av materialet. I det 
publicerade arbetet figurerar inläggen således enbart som skriven text (se bilaga 
B). Denna extrahering av samtlig text istället för exakt visualisering av materi-
alet görs för att skydda upphovsrätten. I studien förekommer inga bilder, namn, 
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eller annan visuell information som kan härleda innehållet till en särskild person 
eller företag. Ur materialet har den exakta text och formuleringar som avhandlar 
fenomenet och ämnet extraherats. Övrig text och bild som inte relaterar till 
ämnet, exempelvis personlig information eller beskrivning om vad eventuella 
bilder visar, återfinns inte i studien. 

3.3.3 Utveckling av datainsamlingsinstrument 
Denscombe (2016, s. 392) skriver att en innehållsanalys med fördel kan utföras 
på vilken typ av textmaterial som helst, vilket även innefattar bild och ljud. Me-
toden tillämpas genom att ett urval av lämplig text (med tillhörande bild eller 
video) väljs ut med hänsyn till formulerade urvalskriterier. Vidare beskrivs att 
texten bör brytas ner i mindre enheter för att analys ska kunna utföras på samtliga 
ord och eventuell tillhörande visuell bild. 
 
För att påbörja processen menar Denscombe (2016, s. 392) att det är en fördel 
att skapa relevanta kategorier som sedan används vid analys av data. Således har 
diverse relevanta begrepp associerade till synlighet, engagemang och interaktion 
valts ut som riktlinjer för att uppnå relevans till studiens teori: 
    

• Algorithms/algoritmer 
• Notifications/notiser/notifikationer  
• Posts/inlägg 
• Updates/uppdateringar 
• Reach/räckvidd/synlighet 
• Views/visningar 
• Engagement/engagemang 
• Likes/gillningar/gilla 
• Comments/kommentarer 
• Hashtag(-s) 
• Kronologiskt flöde/chronological feed  

   
Exempel på hur begreppen använts i relevanta inlägg är “do you see my post in 
your feed” eller “fun to post when I barely reach out to 10% of my followers” 
(se bilaga B). Med avseende på att data har samlats in från både internationella 
och svenska konton undersöktes ord och begrepp utifrån båda språk (svenska 
och engelska). I processen med datainsamling har alla inlägg som har nämnt be-
greppen i någon kontext samlats in. 

3.3.4 Tillvägagångssätt 
Med avseende på att en tendens där algoritmer nämns i publicerade inlägg, med 
en negativ klang på plattformen identifierats, började redan tidigt i arbetsproces-
sen insamlingen av material. Den data som samlats in under arbetsprocessens 
gång var således publicerade inlägg från professionella kontoinnehavares Instag-
ram Stories. Inläggen som insamlats avhandlar kritiska åsikter om Instagram och 
dess ständiga förändring på mediet. Så snart ett inlägg med negativa åsikter 
upptäckts, gjordes en så kallad print screen, detta med hänsyn till möjligheten 
att kunna behålla inläggets innehåll. En print screen betyder att man tar ett foto-
grafi av skärmbilden på sin smarttelefon och bilden som tas blir således identisk 
med inlägget som har publicerats, bilden sparas i telefonen och placeras i bildar-
kivet. Print screens ansågs vara ytterst relevant med avseende på att bilder som 
publiceras på Instagram Stories enbart är synliga under tjugofyra timmar och 
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försvinner sedan därefter. Allt material behövde således print screenas för att 
möjliggöra för senare analys. 
 
För att inhämta data av relevans för studien och dess frågeställning har en tabell 
tagits fram med stöd från Denscombes (2016, s. 383) exempel på innehållsana-
lys. Tabellen registrerar upplevelserna av uppsatta parametrar i inläggen genom 
att notera begrepp utifrån relevans, prioritering och värdering i insamlad data. 
Vid upptäckt av möjlig relevant data har således tabellen varit ett stöd för att ta 
reda på bildens relevans, prioritering och värdering (se tabell 1). Utvalda inlägg 
har därefter kategoriserats och inlägg som inte bedömdes kunna svara på aktuell 
frågeställning sorterades bort helt.  
 
Följande tabell är ett underlag som använts som grund vid insamling av data. 

 
Innehållsanalysen beskriver: Genom att notera: 

Relevans Specifika ord och begrepp 

Prioritering Vilka begrepp skriver den professionella 
kontoinnehavaren om 

Värdering Vad den professionella kontoinnehavaren 
är negativ till 

 
Tabell 1 
 
Mängden data (18 stycken Instagram-inlägg) valdes utifrån premisserna att varje 
utvalt begrepp skulle förekomma minst en gång. I sortering av data registrerades 
således varje begrepps förekomst tills det att alla begrepp nämnts. När alla be-
grepp registrerats fanns tillräckliga underlag för att analysera resultatet och be-
svara frågeställning. För studien bedömdes det medföra en risk för upprepning 
av aspekterna om data fortsatt registrerats trots att alla parametrar blivit upp-
fyllda och mängden data hade blivit för stor att analysera. Nedan ses tabellen 
som tagits fram utifrån Denscombes (2016, s. 383) parametrar för innehållsana-
lys. Tabellen innehåller således begrepp som har noterats som avgörande i sam-
manhanget och dessa räknas i analysen (se tabell 2). 
 
Följande tabell är ett underlag som använts för att registrera begreppens före-
komst vid insamling av data. 

Begrepp  Förekomst 

Algorithms/algoritmer  

Notifications/notiser/notifikationer  

Posts/inlägg  

Updates/uppdateringar  

Reach/räckvidd/synlighet  
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Tabell 2 

      
När tillräckligt med data insamlats genomfördes därefter analys av dessa inlägg. 
Tabellen fylldes i löpande under datainsamlingsprocessen (se bilaga C).  
 

3.3.5 Bearbetning och analys av data  
Efter att material samlats in med hjälp av den tabell som använts vid innehållsa-
nalys (se tabell 2) kunde data bearbetas och därefter analyseras. Bearbetningen 
påbörjades genom att bryta ner den text som framkom i insamlat material i 
mindre enheter för att sedan utarbeta relevanta kategorier för analys av data 
(Denscombe, 2016, s. 392). De kategorier som skapats är begrepp relaterade till 
området som studeras (se avsnitt 3.3.3). När kategorier skapats och datan sorte-
rats, kunde ord och begrepp avkodas. Dessa enheter kodas enligt Denscombe 
(2016, s. 392) i överensstämmelse med kategorierna.  
 
Relevanta ord och begrepp kodades och noterades både i löpande text samt i 
tabell för att besvara studiens frågeställningar. Innehållsanalysens kategorier och 
begrepp analyserades även i förhållande till varandra för att finna eventuella 
samband mellan de olika parametrarna och därefter ta reda på varför de förekom 
i specifik kontext (Denscombe, 2016, s. 393). När eventuella samband hittats i 
den insamlade datan kunde frågeställningen besvaras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Views/visningar  

Engagement/engagemang  

Likes/gilla/gillningar  

Comments/kommentarer  

Hashtag (-s)  

Kronologiskt flöde/chronological feed  
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4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Kapitlet inleds med en re-
dogörelse för intervjuerna samt dess resultat tematiserat i relevanta underrubri-
ker. Därefter följer resultatet av innehållsanalysen. I såväl arbetets första som 
andra metod har ett detaljerat analysverktyg använts (se avsnitt 2.4.2) vilket pre-
senteras senare i avsnittet. 

4.1 Resultat av Intervjuer  
 
I följande avsnitt presenteras för intervjuernas resultat. 

4.1.1 Engagemang och interaktion 
Samtliga respondenter påpekade vikten av ett ständigt ökande följarantal samt 
aktivt engagemang för att lyckas med marknadsföringsaktivitet i mediet. Re-
spondent 1 beskrev att denna vill att följarantalet växer och argumenterade för 
att det blir som en “/.../ pay-back från följarna /.../” och påpekade vidare att det 
således är ett slags bevis på att följaren “/.../ gillar det jag publicerar /.../”. Re-
spondent 2 beskrev vikten av engagemang och menade på att hela konceptet med 
mediet fallerar om inget utbyte görs (i form av exempelvis gilla-markeringar, 
delningar eller kommentarer) mellan den som publicerar inlägg och hens följare. 
Vidare diskuterade respondent 2 för vikten av ökande följarantal och argumen-
terade för att “/.../ växer inte kontot finns det ingen poäng med det hela /.../”. 
Förutom engagemang mellan den professionella kontoinnehavaren och hens 
följare påpekade respondent 3 att kontot måste växa på grund av ökade chanser 
till samarbeten med exempelvis företag som vill marknadsföra sig genom kända 
profiler i mediet. 
 
För att öka engagemang och interaktion till sitt innehåll på mediet har samtliga 
respondenter i undersökningsgruppen på något sätt publicerat negativa inlägg 
om Instagrams algoritmer på Instagram Stories. Tre av respondenterna har även 
poängterat vikten av att användaren bör slå på notifikationer i Instagram Stories-
inläggen för att användaren ska kunna vara säker på att innehållet blir synligt i 
hens flöde. Respondent 1 påpekade dock att en påminnelse om notifikation 
dessvärre inte resulterade i någon märkbar skillnad och nämnde att detta förmod-
ligen bör upprepas frekvent för att nå ett märkbart resultat. Respondent 3 beskrev 
att denna publicerat ett inlägg med en förklaring om hur användaren går tillväga 
för att slå på avisering går till. Respondent 4 nämnde att denna bad sina följare 
att slå på avisering redan innan den algoritmiska personaliseringen trädde kraft, 
men att hen inte vet något om hur inlägget togs emot av följarna. Respondenten 
uttryckte att förmodligen inte mer än hälften av följarna reagerade genom att slå 
på notifikation trots påminnelsen. Vidare argumenterade respondenten för att det 
ur ett försäljningsperspektiv inte längre är följarantalet som är viktigast – utan 
att det i dagsläget är själva interaktionen som prioriteras och säljer. Respondent 
2 uttryckte att det känns “löjligt” att be följarna att slå på avisering och påpekar 
att om denna “/.../ vill en ha avisering på så kommer en att ha det oavsett om jag 
ber om det eller inte”. 
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4.1.2 Synlighet 
Samtliga respondenter uttryckte att de upplevt att uppdateringarna på mediet le-
der till minskad synlighet för innehållet de publicerar. Respondent 1 beskrev att 
denna i vissa fall “/.../ publicerar en så kallad poll5 /.../” för att ta reda på hur 
många procent av den professionella kontoinnehavarens följare som har sett den 
publicerade bilden i deras flöde. Respondent 2 beskrev att spridning av hens 
inlägg efter att Instagrams algoritm lanserats minskat med 50 procent av icke-
följare som får ta del av innehåll och poängterar att “/.../ nu ska jag vara tacksam 
om bilderna knappt får 30 procent visningar av icke-följare”. Respondent 2 upp-
levde även att Instagrams utforska-funktion försämrats och att det blivit allt 
svårare att vara synlig under denna kategori. Respondent 3 påpekade att uppda-
teringarna på Instagram upplevs leda till en minskad synlighet i form av minskat 
följarantal samt ännu färre likes och kommentarer. Slutligen nämnde respondent 
4 att denna upplever att mediet inte längre prioriterar den så kallade fanbasen 
(kontots följare) och dess behov längre, utan att innehållsfiltreringen numera är 
avgörande för vilket innehåll som ska visas. 
 
Samtliga respondenter har publicerat minst ett eller flera negativa inlägg på In-
stagram Stories för att påpeka Instagrams uppdateringar. Respondent 1 re-
dogjorde för att denna publicerat en text om huruvida Instagrams algoritmer 
påverkar möjligheten till synlighet på mediet och uppmanade således hens 
användare att slå på aviseringar (om nya inlägg). Respondent 4 beskrev att efter 
att denna publicerat ett kritiskt inlägg om Instagrams uppdateringar så förlorande 
kontot över 1500 följare på ett dygn, 800 nästkommande dygn och därefter cirka 
500 följare i veckan, vidare påpekade kontoinnehavaren att följarantalet 
fortsättningsvis sjunker. För att undvika att förlora fler följare har respondent 4 
använt funktionen där det går att betala för ökad räckvidd i mediet, i syfte om att 
vända kurvan mot att öka antalet följare. 
 
Respondent 1 nämnde att denna i dagsläget inte tror att branschen för att mark-
nadsföra sig på Instagram i hög grad påverkas av plattformens uppdateringar. 
Däremot påpekade respondenten att vid fortsatt uppdatering kan förändringar i 
mediet förmodligen påverkas negativt, i form av exempelvis mindre synlighet. 
Kontinuerliga förändringar i mediet ansågs således enligt respondent 1 resultera 
i att såväl företag, influencers som mediaprofiler eventuellt tar avstånd från att 
marknadsföra sig i mediet och avslutar sin mening med att skriva “/.../ kanske 
kommer andra sociala medier att bidra mer till marknadsföring”. Respondent 2 
beskrev att denna tror att marknadsföring på plattformen påverkas på följande 
sätt “/.../ dem som är stora och gärna har pengar, kommer fortsätta vara stora och 
marknadsföra varandra /.../” och även att det förmodligen “/.../ kommer bli en 
liten elit på Instagram /.../” slutligen uttrycktes en upplevd känsla om att “/.../ det 
kommer vara svårare för små influencers att växa”. Respondent 3 beskrev att 
jobbmöjligheter minskar på mediet på grund av Instagrams återkommande stora 
förändringar. 

4.1.3 Interaktionsmönster  
Samtliga respondenter uttryckte att de numera upplever att det blir svårare att 
arbeta med Instagram i professionellt syfte när mediet kontinuerligt utför stora 
uppdateringar och förändras. Vidare påpekades att det är en nackdel när mediet 

                                                
5 Begreppet poll innebär att ett inlägg publiceras på Instagram Stories med en omröstning.  
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upplevs bestämma å kontoinnehavarens vägnar, vilket medför en känsla av förlo-
rad kontroll och självbestämmande. Respondent 1 beskrev att problematiken 
handlar om ett minskat engagemang, detta när följarnas interaktionsmönster i 
form av gilla, kommentera och dela upplevs minska. Vidare uttryckte respondent 
2 att mediet nuförtiden känns orättvist och beskriver att “/.../ ens hårda arbete 
ska göras svårare när det redan är svårt” och ber om att Instagram ska återgå till 
det kronologiska flöde som applikationen ursprungligen lanserades med. Re-
spondenten påpekade även att utforska-funktionen förändrats helt och hållet ef-
ter Instagrams nya uppdateringar och menade på att vad användaren numera in-
teragerar med är det som syns. Respondenten uttryckte det som “/.../ jättejobbigt 
och väldigt frustrerande” när ens bilder inte ges samma möjlighet till att synas i 
samma utsträckning som tidigare. Respondent 2 avslutade sitt svar med att 
påpeka att Instagrams algoritm har lett till att denna “/.../ tappat suget och tycker 
inte alls att det är lika kul längre”. Respondent 3 beskrev att användarens inter-
aktionsmönster i dagsläget påverkar möjligheten till samarbeten med företag på 
ett negativt sätt och menade på att det minskade engagemanget leder till att före-
tag undviker att samarbete med denna. Respondent 4 beskrev att med hänsyn till 
kontinuerliga uppdateringar och upplevd minskad kontroll så drabbas i högsta 
grad en “/.../ hel bransch”. 
 
Två av fyra respondenter beskrev att verktyget Instagram Stories används i hög 
utsträckning för att anpassa vardagen efter Instagrams förändringar. Respondent 
1 beskrev att denna har gjort förändringar i sitt interaktionsmönster på mediet i 
form av att “/.../ varje gång jag publicerar ett nytt inlägg lägger jag ut en påmin-
nelse om det i min story” vidare diskuterades även att denna uppmanar till att 
både “/.../ slå på aviseringar /.../” och slutligen /.../ kommentera andras bilder” 
för att synas. Respondent 2 påpekade istället att nästintill ingen förändring har 
skett i hens beteendemönster sedan algoritmernas uppdateringar förutom att 
möjligen publicera innehåll under de tider som hens följare är som mest aktiva 
(aktiviteten kan urskiljas i statistikverktyget som finnes i mediet om profilen är 
registrerad som professionell verksamhet). Respondent 4 har försökt att anpassa 
sitt engagemang genom att publicera innehåll utifrån de bildkategorier som får 
flest sökningar på mediet och nämner “/.../ mer hud, träning, fashion och barn” 
som denna upplever som populära bildkategorier och redogör för att Instagram 
själva bekräftat detta i ett möte mellan mediet och respondenten. Vidare påpe-
kade respondenten att sökningar som ger färre resultat exempelvis är “/.../ vardag 
och humor”. 
 
För att Instagram ska fungera för professionella kontoinnehavare vid mark-
nadsföring önskas diverse funktioner och verktyg som komplement. Två av fyra 
respondenter påpekade vikten av swipe up-funktionen som möjliggör att följaren 
kan svepa med fingret över skärmen på en händelse (ett inlägg) på Instagram 
Story för att länkas direkt till en extern källa (exempelvis blogg, webbplats eller 
nyhetsartikel). Denna funktion beskrev aktuella respondenter som oerhört viktig 
vid marknadsföring på mediet. Såväl respondent 1 som 2 påpekade att funkt-
ionen i dagsläget enbart är tillgänglig för kontoinnehavare med ett följarantal på 
tiotusen följare eller fler, och menade båda på att verktyget bör vara tillgängligt 
för samtliga användare oavsett följarantal. Respondent 2 gav förslaget att den 
lägsta gränsen bör ändras till tusen följare. Ett annat önskemål för att arbetet med 
Instagram i marknadsföringssyfte fortsatt ska fungera är att mediet bör återgå till 
ett kronologiskt flöde. Respondent 2 uttryckte även att utforska-funktionen återi-
gen bör bli som förr för att optimera användarupplevelsen. Respondent 4 
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uttryckte ett önskemål om en “/.../ algoritm som stiger och inte sjunker” och 
förklarade sin tolkning av mediet uppdateringar med orden“/.../ Instagram är för 
stort för sin egen kapacitet så den måste släcka konton eller mörkeravfölja kon-
ton som man inte interagerat med för att spara kapacitet” vidare menade respon-
dent 4 att “/.../ har du inte varit aktiv på mitt konto så kommer jag försvinna efter 
ett par månader även om det ser ut som du följer mig /.../”.  

4.1.4 Sammanfattning av resultat  
Respondenterna i studien nämnde i hög grad ett ökande följarantal och aktiva 
följare som ett av det viktigaste kriterierna för att deras verksamhet på mediet 
ska fungera. Dessa krav tolkas som ett uttryckt behov av engagemang och inter-
aktion för att bedriva sin egen eller andras marknadsföring i mediet. Inom para-
metrarna engagemang och interaktion nämndes som regel följarnas respons i 
form av gilla-markeringar, kommentarer och liknande aktivitet som avgörande 
för att såväl den stora massa av användare samt företagen kontoinnehavarna 
eventuellt samarbetar med ska finna dem fortsatt intressanta. För att öka inter-
aktionen är majoriteten av respondenterna eniga om att nya tilltag behöver göras 
från deras sida efter de senaste uppdateringarna i mediet. Förändringarna och 
kommunikationen de behöver föra ut till sina följare med anledning av algorit-
mernas uppdateringar beskrivs påverka relationen negativt. 
 
Synligheten, även beskrivet som en bred räckvidd, beskrev respondenterna som 
avgörande för att engagemang och interaktion överhuvudtaget ska kunna 
uppnås. Samtliga respondenter nämnde att de upplevt minskad synlighet på sina 
inlägg, främst efter uppdateringarna av innehållsfiltreringen som inträffat under 
2018. I samband med denna upplevda minskning uttrycks att Instagram förbiser 
såväl de professionella kontoinnehavarnas som deras följares önskemål och be-
hov. Alla de svarande har öppet talat negativt om mediet och en av responden-
terna beskrev att det kritiska inlägg denna gjort har orsakat en försämrad relation 
till följarna efteråt, då denna förlorat många följare efter inlägget. En domine-
rande upplevelse av att marknadsföring i mediet försämrats existerar hos de sva-
rande och det påpekades även en risk för att såväl följare som företag och in-
fluencers kan komma att söka sig till andra medier istället om utvecklingen 
fortsätter i samma spår. 
 
Respondenterna påpekade en svårighet att anpassa sin verksamhet när följarnas 
interaktionsmönster blir förändrat. I sammanhanget nämndes att Instagram styr 
för mycket av mediets funktioner och att självbestämmande är viktigt för företag 
och influencers som nyttjar plattformen på individuella sätt. Vidare uttrycktes 
att det hårda arbetet de utför inte värdesätts från mediets sida. Upplevelsen var 
att det hade blivit svårare att nå ut med sitt innehåll och att man som profession-
ella kontoinnehavare därmed måste lägga ner mer tid för att komma i närheten 
av den tidigare interaktionen. Den ökade tiden innebär att inlägg måste publice-
ras på speciella tider, påminnas om via Instagram Stories samt att kravet på 
snabb svarstid på kommentarer ökat avsevärt. Instagram Stories nämndes 
löpande av samtliga respondenter som ett av de viktigaste verktygen i mediet 
just nu för att vara synlig. Med anledning av Instagram Stories relevans efter-
frågade respondenterna att detta verktyg bör förbättras samt att verktyget ut-
forska på Instagram bör uppdateras. 
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4.2 Resultat av Innehållsanalys  
 
I följande avsnitt presenteras för innehållsanalysens resultat. 

4.2.1 Engagemang och interaktion  
En kontoinnehavare ur undersökningsgruppen beskrev sin frustration om det 
upplevda minskade engagemanget på följande vis “gud vad jag är trött på den 
nya algoritmen här på Instagram” och diskuterade vidare för att denna “kämpar 
med fina bilder, relevanta texter, hashtags osv men belönas med mindre engage-
mang, likes och reach”. Slutligen påpekade hen att det “känns fruktansvärt 
orättvist när man i flera år har byggt upp sin följarskara för att sen endast 20% 
av dom ska se ens bilder”. En annan kontoinnehavare ifrågasatte i ett inlägg “/.../ 
Instagram what happened?” och diskuterade vidare för hur trött denna är på lågt 
engagemang under tidigare månader. En tredje kontoinnehavare bad sina följare 
att slå på notifikationer om inlägg om hens följare önskar se bilder som publice-
ras och uttryckte samtidigt hur trött denna var på Instagrams algoritmer och en 
upplevd känsla av att mediet ignorerar vad användaren egentligen vill ha, i form 
av exempelvis “/.../ bring back the old chronological feed”. Påminnelsen om att 
be sina följare att slå på aviseringar syndes i ett flertal publicerade Instagram 
Stories-inlägg. Exempel på hur dessa inlägg såg ut var i form av “/.../ make sure 
to turn on notification”, “får ni upp mina bilder på ert flöde”, “har ni på notis 
funktionen så att ni får notis varje gång jag lägger upp en bild?”, “sätt på notis-
funktionen så att ni inte missar mina bilder” eller “I know it's not because of you, 
it's the awful algorithm on Instagram. So don't forget to turn on post notification 
on my account if you want to se my posts in the future!”. 

4.2.2 Synlighet  
Genom ett flertal utvalda Instagram Stories-inlägg syntes ett tydligt mönster om 
huruvida algoritmerna bidrar till en upplevd minskad synlighet för den profess-
ionella kontoinnehavaren på mediet. En kontoinnehavare redogjorde för att “/.../ 
Instagram changed their algorithm (again) to make it even harder for people to 
see our posts” och beskrev hur följarna kan gå tillväga för att inte missa relevanta 
ögonblick. Kontoinnehavaren påpekade att följaren inledningsvis bör “go to 
your search bar and search our page” för att sedan “turn on notifications” och 
slutligen “like & comment on (at least 10 of) our pictures”. Dessa steg ska enligt 
kontoinnehavaren resultera i att Instagrams algoritm numera ser att följaren har 
intresse för profilen i fråga och efterföljande kommer innehållet att visas i hens 
flöde i framtiden. En annan kontoinnehavare beskrev fenomenet på liknande vis 
“/.../ if you want to see my pictures in the future it's important that you make sure 
to like, comment or save my pictures” och argumenterade för att detta resulterar 
i att innehållet därefter kommer att blir synligt i följarens flöde. 
 
En annan kontoinnehavare beskrev sin irritation i form av att förklara hur be-
svärlig Instagram är som applikation när bilder som publiceras inte är synliga för 
hälften av hens följare. Vidare förekom kommentarer från andra kon-
toinnehavare med frustration som “wow fun to post when I barely reach out to 
10% of my followers”, “when is the old algorithm coming back? @Instagram” 
eller “/.../ Instagrams New Algerithm makes me wanna cry”. Ytterligare en kon-
toinnehavare argumenterade mot minskad synlighet genom att publicera en bild 
som visar hens statistik innan Instagrams algoritm lanserades (240 tusen följare) 
och hur statistiken ser ut i dagsläget (29 tusen följare) efter att 



37 
 

innehållsfiltreringen tagit kraft. Ett liknande exempel publiceras av en annan 
kontoinnehavare där statistiken minskat med hela 30 procent (från 271 tusen 
följare till 83 tusen följare). 
 
Frågor som berörde synlighet i form av i hur stor utsträckning följare kan ta del 
av det innehåll som publiceras förekom också i flertal Instagram Stories-inlägg. 
Somliga kontoinnehavare använde således Instagrams omröstnings-funktion för 
att reda ut hur många procent som ser eller inte ser bilder som den professionella 
kontoinnehavaren publicerar. Detta sker i frågor som “did this post show up in 
your flow?”, “does my photos show up in your feed??” eller “how many of you 
have seen my latest video in your feed? Cause this number is a joke”. En annan 
kontoinnehavare beskrev sin irritation genom att berätta hur chockad denna var 
över den låga synligheten och ifrågasatte varför Instagrams algoritmer är så 
försämrade. 

4.2.3 Interaktionsmönster  
En kontoinnehavare beskrev att Instagram ständigt förändras och här förklaras 
att de senaste algoritmuppdateringarna upplevs hindra bloggare, artister eller 
småföretagare som försöker att nå ut med sitt innehåll till sin publik. Kontoinne-
havaren argumenterade i kontexten för “orättvisan” att denna spenderar mycket 
tid på att uttrycka sig via kreativt arbete som utförs på mediaplattformen med 
orden “/.../ This is not fair!! In my opinion super sad that the work and passion 
of ours will not be appreciated”. Vidare uttryckte kontoinnehavaren en upple-
velse av svårigheten att anpassa sig till det nya interaktionsmönstret i form av att 
Instagram inte längre uppskattar det arbete som influencers, företag och andra 
mediaprofiler genomför på plattformen och skriver att “/.../ we all get a limited 
chance to express ourselves”. En annan kontoinnehavare benämnde 
förändringen av interaktionsmönstret i mediet sätt till att engagemanget och syn-
ligheten i form av att användningen av att välstrukturerade hashtags, bilder och 
texter inte längre fungerar “/.../ Man kämpar och kämpar med fina bilder, rele-
vanta texter, hashtags osv men belönas med mindre engagemang, likes och re-
ach”. 
 
För att påverka följarens interaktionsmönster på mediet uppmanade en kontoin-
nehavare till att följarna bör slå på notifikationer om dessa fortfarande vill bli 
inspirerade av den professionella kontoinnehavarens fotografier eller hens arbete 
generellt. En annan kontoinnehavare nämnde problematiken med interakt-
ionsmönstret i mediet i form av att Instagram ignorerar följarnas önskemål på 
mediet om att ta tillbaka det kronologiska flödet som applikationen lanserades 
med genom orden “/.../ Sooooo sick of @instagram algorithm and they just ig-
nores the fact most of us here want them to bring back the old chronological 
feed”. Även här görs ett försök att påverka användarnas interaktionsmönster ge-
nom att be följarna slå på notifikationer om dessa är intresserade av profilens 
inlägg.  

4.2.4 Sammanfattning av resultat  
Genom utvalda inlägg från Instagram Stories uttrycktes i hög grad en tydlig fru-
stration om ett minskat engagemang på mediet. Inom parametrarna engagemang 
och interaktion tolkas det att kontoinnehavarna anser att trots aktivt engagemang 
från den professionella kontoinnehavarens sida, genom välarbetat innehåll, bra 
uppdatering, aktiv återkoppling samt god användning av hashtags så straffas 
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profilen oavsett med lägre räckvidd och engagemang från följarnas sida, detta 
helt beroende på Instagrams kontinuerliga uppdateringar. En kontoinnehavare 
använde ordet belönas i detta sammanhang, vilket tolkas som ironiskt mot me-
diet, när det i själva verket snarare handlar om att profilen i fråga upplever be-
straffning i form av minskat engagemang. De negativa aspekterna av engage-
manget och interaktionen som innehållsfiltreringen medfört upplevs i hög grad 
påverka användarnas interaktionsmönster i mediet. Den påverkan som nämns 
upplevs försvåra för de professionella kontoinnehavarna som inte längre kan till-
fredsställa sina användare med sitt innehåll eller nå ut på samma sätt som tidi-
gare. 
 
I flertal inlägg förekom begreppet notifikationer, ordet användes då profiler 
vädjade sina följare att slå på avisering, detta för att kunna ta del av profilens 
innehåll i framtiden. Med avseende på att begreppets nämndes vid upprepade 
tillfällen tolkas detta som att händelserna följer ett tydligt beteendemönster, där 
professionella kontoinnehavare återkommande ber sina följare om hjälp för ett 
ökat engagemang. Huruvida följarna valde att slå på avisering eller ej kan dock 
inte utläsas i insamlad data. 
 
Förutom ett upplevt minskat engagemang och interaktion, nämndes återkom-
mande i empirin att algoritmerna bidrar till en upplevd minskad synlighet för den 
professionella kontoinnehavaren. Kontoinnehavarnas klagomål om innehållsfil-
treringen tolkas således som att Instagram förbiser från profilernas behov och 
ständigt istället gör mediet svårare att hantera och förstå sig på. Enligt kontoin-
nehavarnas uttalanden kan det tolkas som att mediet skulle utföra dessa kontinu-
erliga förändringar för att medvetet irritera den professionella kontoinnehavaren.  
En upplevd minskad synlighet redogörs genom inlägg där professionella konto-
innehavare redovisar för minskad räckvidd, och efter analys av data kan detta 
tolkas som om profilerna i dagsläget enbart når ut till ungefärliga tio till trettio 
procent av sin totala publik. I vissa fall använder profilerna en omröstningsfunkt-
ion för att få en realistisk bild av verkligheten. Huruvida statistiken stämmer är 
svårt att validera, då det tyvärr inte gavs en möjlighet till att utläsa hur många 
som deltog i omröstningen i insamlad data. 
 
Med hänsyn till Instagrams kontinuerliga uppdateringar på mediet krävs det såle-
des en konstant förändring för att anpassa sig till såväl förändringarna som de 
nya interaktionsmönster och beteenden dessa medför hos användarna för att 
kunna upprätthålla sin synlighet i mediet. En konstant förändring av Instagrams 
innehållsfiltrering tolkas leda till en upplevd ökad svårighet att som både pro-
fessionell kontoinnehavare och som hens följare ständigt behöva anpassa sig till 
ett förändrat interaktionsmönster. Ett beteendemönster kan således tolkas som 
svårt att förändra, då människan ideligen genomför saker per automatik utifrån 
hur denna har lärt sig att utföra saker på. Utifrån insamlat material tolkas mellan 
raderna att den professionella kontoinnehavaren ständigt försöker uppmana sina 
följare att vara uppmärksamma och agera själva för att inte gå miste om publi-
cerat innehåll. Det utläses en svårighet för den professionella kontoinnehavaren 
att förändra hens följares interaktionsmönster, när profilen i själva verket också 
kontinuerligt måste förändra sitt egna beteende på mediet.  
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5 Slutsatser och diskussion 

I följande avsnitt redogörs för studiens slutsatser och diskussion, avsnittet pre-
senterar inledningsvis slutsats och diskussion gällande tema 1 som avhandlar 
frågeställning  “Hur bidrar kontinuerliga förändringar av algoritmerna, som 
påverkar innehållsfiltreringen i flödet, till en upplevd ökad svårighet för den pro-
fessionella kontoinnehavaren att marknadsföra sig på Instagram?”. Härefter 
följer en presentation av slutsats och diskussion av studiens tema 2, “På vilket 
sätt leder algoritmisk personalisering, i form av innehållsfiltrering, till upplevd 
minskad synlighet på Instagram för den professionella kontoinnehavaren?”. I 
avsnittet presenteras även studiens begränsningar, förslag på vidare forskning 
samt studiens kunskapsbidrag. 

5.1 Slutsats 
 
Det har tidigare observerats att professionella kontoinnehavare upplever att In-
stagrams kontinuerliga uppdateringar försvårar för deras beteende på mediet. 
Syftet med studien var att undersöka om, hur och i vilken utsträckning dessa 
kontinuerliga förändringar bidrar till en upplevd ökad svårighet för företag, in-
fluencers eller andra professionella mediaprofiler som utför marknadsföringsak-
tivitet i mediet. Undersökningen handlade även om att reda ut huruvida dessa 
kontinuerliga förändringar bidrar till en upplevd minskad synlighet på plattfor-
men Instagram. 
 
Frågeställning 1: Hur bidrar kontinuerliga förändringar av algoritmerna, som 
påverkar innehållsfiltreringen i flödet, till en upplevd ökad svårighet för den 
professionella kontoinnehavaren att marknadsföra sig på Instagram?  
 
Genom kvalitativa intervjuer har det tydliggjorts att kontinuerliga förändringar 
av algoritmerna, som påverkar innehållfiltreringen i användarens flöde, resulte-
rar i en ökad svårighet för den professionella kontoinnehavarens mark-
nadsföringsaktivitet på Instagram. Studien ger en indikation på att det som sker 
när Instagrams innehållsfiltrering kontinuerligt uppdateras är minskat engage-
mang, interaktion och synlighet på mediet samt ett förändrat interakt-
ionsmönster, vilket är faktorer som anses vara ytterst viktiga för att uppnå god 
marknadsföring på mediet.  
 
Engagemanget och interaktionen upplevs ha blivit påverkat i form av en minskat 
antal gilla-markeringar och kommentarer på de inlägg som publiceras. Virtanen 
et al. (2017) nämner i sin studie att hög aktivitet från såväl följare som den pro-
fessionella kontoinnehavaren själv, är viktigt för att lyckas och det bekräftas i 
denna studie vara en avgörande del för alla parter. Minskat engagemang och in-
teraktion resulterar i en påverkan på marknadsföringen för influencers och me-
diaprofiler eftersom det ger färre möjligheter för att överhuvudtaget bedriva 
denna aktivitet. Utan aktiva följare riskerar influencers färre möjligheter till sam-
arbeten med företag och verksamheter och företagen påverkas i densamma grad 
av denna minskning. Liksom Edosomwan et al. (2011) och Virtanen et al. (2017) 
presenterar i sina studier, ser vi i denna studie ett liknande resultat, i form av att 
engagemang och interaktion är de avgörande parametrarna för lyckad mark-
nadsföring, varpå influencers, företag och medieprofiler blir starkt påverkade av 
den minskade möjligheten för detta i mediet. Innehållsfiltreringen som 
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algoritmisk personalisering medför leder således till en ökad svårighet att mark-
nadsföra sig på Instagram eftersom detta bidrar till avsevärda förändringar i in-
teraktionsmönstret hos användaren. Nedan nämns de slutsatser som görs i 
förhållande frågeställning 1: 
 

• Ökad svårighet att få nya följare – på grund av upplevd nedprioritering 
av hashtags, vilket gör det svårare att synas i funktionen utforska. 
 

• Ökad prioritering av särskilt innehåll – då framförallt inlägg med redan 
högt antal gilla-markeringar och kommentarer samt en favorisering av 
konton med högt följarantal, engagemang och interaktion. 
 

• Ökat behov av aktivitet för att behålla synligheten – framförallt fler sta-
tiska inlägg, fler händelser i Instagram Stories, snabbare svarstid på kom-
mentarer på egna inlägg samt större behov för att kommentera på andra 
inlägg.  
 

• Ökad svårighet att tillfredsställa mediets innehållsfiltrering – främst ett 
kontinuerligt behov att uppdatera och förändra sin profil för att intressera 
sina existerande följare samt den stora massan av potentiella nya följare. 

 
Frågeställning 2: 
På vilket sätt leder algoritmisk personalisering, i form av innehållsfiltrering, till 
upplevd minskad synlighet på Instagram för den professionella kontoinnehava-
ren?  
 
Genom den kvalitativa innehållsanalysen har det tydliggjorts för att algoritmisk 
personalisering, för att sortera flödet av inlägg, leder till en minskad synlighet 
på Instagram för den professionella kontoinnehavaren. Undersökningen ger in-
dikation på hur detta sker och i likhet med studiens första kvalitativa metod syns 
även i detta resultat ett minskat engagemang, interaktion och synlighet samt ex-
empel på ett förändrat interaktionsmönster. 
 
Studien visar tydliga exempel på att Instagrams innehållsfiltrering bidrar till-
minskad synlighet för den professionella kontoinnehavaren. Den insamlade och 
analyserade datan visar på att kontoinnehavare själva ökat sitt engagemang och 
försök till interaktion med sina följare, men upplever trots det att synligheten för 
deras inlägg och konton överlag minskat drastiskt. Många spenderar mer tid och 
energi än någonsin på mediet men upplever trots det en kontinuerligt minskad 
synlighet. Såväl Bîja och Balaş (2014) som Edosomwan et al. (2011) skriver att 
synlighet och hög exponering är avgörande för den professionella kontoinneha-
varens marknadsföring och innehållsanalysen bekräftar den negativa påverkan 
minskad synlighet får för engagemanget och interaktionen och därmed också 
marknadsföringsaktiviteterna överlag. 
 
En del av inläggen innehåller procentsatser för hur mycket denna synlighet 
skulle vara påverkad, i studien används emellertid inte dessa tal som statistiska 
data eftersom siffrorna inte kan valideras. En tydlig tendens till att synligheten 
minskat noteras dock via siffrorna i de analyserade inläggen och det upplevs 
bekräftat att många professionella kontoinnehavare enbart når ut till en liten del 
av sin publik efter algoritmuppdateringarna 2018. Det grundläggande problemet 
med den minskade synligheten är att det upplevs påverka engagemanget och 
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interaktionen från existerande följare och potentiella nya. Den minskade synlig-
heten förekommer genom att enskilda inlägg får minskat antal visningar, gilla-
markeringar och kommentarer samt att profilen överlag inte är synlig i mediet 
på samma sätt som innan de senaste förändringarna infördes. Nedan noteras slut-
satserna för hur den professionella kontoinnehavaren påverkas av den upplevda 
minskade synligheten i mediet: 
 

• Minskad synlighet bidrar till mindre engagemang och interaktion på en-
skilda inlägg – härtill en negativ påverkan på hela kontot genom mindre 
möjlighet till exponering. 
 

• Ökad svårighet att behålla existerande och få nya följare – minskad syn-
lighet leder till mindre aktivitet (engagemang och interaktion) på kontot, 
vilket således gör det svårt att likväl behålla existerande följare men även 
att få nya.    
    

• Större behov av aktivt arbete hos den professionella kontoinnehavaren – 
det bidrar till en ökad tidspress i form av att anpassa sig till nya funkt-
ioner samt parametrar och således spendera mer tid på mediet.
   

• En risk för försämrad relation till den proessionella kontoinnehavarens 
följare noteras – risken ses via behovet att påminna sina följare om att slå 
på notifikationer för att inte missa inlägg samt att följare lämnar eller 
glömmer kontot när inläggen inte är synliga. 

     
  

Studien i relation till informationsarkitektur 
 
I större perspektiv förutspås Instagrams algoritmiska personalisering och in-
nehållsfiltrering påverka arbete inom huvudområdet informationsarkitektur. Att 
känna till användarnas interaktionsmönster är en avgörande faktor för att kunna 
skapa användbart innehåll och på ett medium som kontinuerligt uppdateras blir 
detta problematiskt. När funktioner som hashtags nedprioriteras, nya funktioner 
som Instagram Stories lanseras samt såväl strukturen på flödet som användarnas 
interaktionsmönster ändras utmanas informationsarkitekturen i hög grad. Enligt 
vår mening anses det således viktigt att känna till dessa faktorer som verksam 
inom området samt att kontinuerligt vara medveten om att ingen strategi eller 
arbetssätt fungerar för alltid. 
 
En god kännedom om mediers uppbyggnad är av stor vikt för att uträtta sitt ar-
bete som verksam inom informationsarkitektur och marknadsföring. En potenti-
ellt ökad svårighet kring att uträtta sitt arbete som informationsarktiekt ses i da-
gens digitalisering med ett stort antal, ständigt föränderliga plattformar.  
 
Avslutande reflektion 
 
I studien har det gjorts tydligt att samtliga parametrar för att lyckas med mark-
nadsföring på Instagram alltid är beroende av varandra. Samtliga aspekter som 
noteras i studien bör tas i beaktning och ingen av dessa kan uteslutas i arbetet på 
mediet. Utan engagemang och interaktion kan aldrig en hög synlighet uppnås. 
Utan hög synlighet finns det inget innehåll att visa sitt engagemang och interakt-
ion för. Utan att ta hänsyn till parametrarna engagemang, interaktion och 
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synlighet kan aldrig användarnas interaktionsmönster tillfredsställas. Arbetet på 
Instagram kan således ses som evig cyklisk process där ständig hänsyn till alla 
faktorer måste tas i beaktning för att bedriva sin verksamhet. Utan inbördes ord-
ning på begreppen hör de ständigt ihop med varandra och beroendet visualiseras 
nedan (se fig. 4).  

     

 
    
Figur 4: Visualisering av hur samtliga parametrar alltid är beroende av varandra. 

5.2 Begränsningar 
 
Nedan redogörs studiens upplevda begränsningar och svagheter. 

5.2.1 Begränsnigar Intervjuer 
I studien har begränsningar och svagheter noterats. En problematik var be-
gränsningar gällande kontakt och återkoppling mellan utbyte med utvalda re-
spondenter som ingick i undersökningsgruppen. Med hänsyn till att metoden in-
kluderade en studie med andra människor blir en kvalitativ undersökning i form 
av en intervju både tids- och arbetskrävande (Patel & Davidson, 2011, s. 121), 
oavsett om studien enbart begränsats till fyra respondenter. Exempelvis har det 
vid upprepade tillfällen behövts skickas en påminnelse till respondenten för att 
denna ska besvara intervjufrågorna. I vissa fall har till och med fler än en påmin-
nelse varit nödvändig, vilket medför en risk för svarens kvalitet men framförallt 
på arbetsprocessen. 
 
En ytterligare begränsning som noterades vid insamling av material var de 
tillfällen då respondenter utlovat att bidra i undersökningen men aldrig gett åter-
koppling i slutändan. Flertalet intervjuer än vad som besvarats har sänts ut för 
att undvika risken att erhålla för lite material och således kunde önskat antal re-
spondenter finnas ändå, även om det varit tidskrävande i de fall då svar dröjt 
eller saknas helt. 
 
En viss svaghet återfanns i delar av några respondenters svar, där ett önskemål 
om mer djupgående information gärna tagits del av. Genom samtlig insamlad 
data har dock tillräcklig mängd relevant information kunnat inhämtas för att be-
svara studiens frågeställning. 
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5.2.2 Begränsningar Innehållsanalys  
Innehållsanalysens begränsningar och svagheter upplevdes något mindre än vid 
intervjuerna, detta med hänsyn till att datan för att besvara studiens 
frågeställning inte var beroende av externa källor. Med externa källor menas i 
fallet att insamlat material enbart är påverkat av oss och att ingen kontakt eller 
återkoppling behövdes av en undersökningsgrupp. En förutsättning var dock att 
professionella kontoinnehavare nämnt algoritmer som studien avhandlar på In-
stagram, detta hade möjligen kunnat vara problematiskt om Instagram under stu-
dien exempelvis återgått till ett kronologiskt flöde eller ändrat sina algoritmerna 
i en annan oväntad riktning. Att inhämta information via Instagram Stories-
inlägg som enbart syns under tjugofyra timmar kunde även ses som en potentiell 
begränsning, däremot har ett aktivt arbete på mediet utförts och genom att 
ständigt följa med i uppdateringar om Instagrams algoritmer i mediet har detta 
inte varit ett problem för studien i fråga. 
 
Slutligen bör det faktum att utvalda inlägg enbart hämtats från professionella 
kontoinnehavare som finns i våra personliga flöden på Instagram påpekas. 
Denna aspekt är en begränsning sett till att urvalet blir onyanserat. De konton vi 
följer baseras på våra egna intressen, varpå ett bredare perspektiv kunnat ges och 
potentiellt bidragit till mer värdefulla resultat om exempel hade hämtats på fler 
ställen. 

5.2.3 Övriga begränsningar 
Relevanta och väl genomtänkta datainsamlingsmetoder har använts i studien, 
och dessa metoder har kompletterat varandra väl. Exempelvis var un-
dersökningsgruppen noga utvald för att ge god data trots begränsningar gällande 
antalet medverkande. Därav argumenteras för en upplevd minskad risk för fel-
aktiga svar från icke-insatta personer inom ämnet, eller möjliga snedvridningar. 
Studien resulterar således i en uppsats med material av hög trovärdighet från en 
noga utvald undersökningsgrupp. 
 
För att bredda studien och ta del av fler värdefulla synvinklar hade dock en me-
tod med möjlighet att insamla kvantitativ data varit lämpligt. På detta sätt hade 
statistisk mätbar data kunna analyserats, vilket varit fördelaktigt för studien och 
dess slutgiltliga resultat.  
 
Som tidigare nämnt finns även en potentiell risk (se avsnitt 3.2.1) för att resulta-
tet kunnat se annorlunda ut om andra respondenter/kontoinnehavare ur samma 
urvalsgrupp valts ut i denna eller liknande studie, därav ifrågasätts studiens tro-
värdighet. Det noteras att andra resultat och slutsatser kunnat nås med andra del-
tagare. 

5.3 Förslag till vidare forskning 
 
En intressant notering var den upplevda avsaknaden av tidigare forskning om 
algoritmer på plattformen Instagram, gällande bland annat hur dessa fungerar 
eller används. Förutom en avsaknad av forskning om algoritmer på den specifika 
plattformen som studien avhandlar, sågs även en avsaknad av forskning om al-
goritmer i sociala medier generellt. Det argumenteras således för att forskning 
som behandlar algoritmer och dess betydelse eller påverkan vid exempelvis 
marknadsföring i sociala medier anses både relevant och aktuellt. Vidare sågs 
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intressanta möjligheter att ytterligare undersöka den vardagliga användaren samt 
den professionella användarens interaktionsmönster- och beteende på Instagram 
även i bredare aspekter. Såväl algoritmerna i mediet som interaktionsmönster- 
och beteenden kan lämpligen undersökas i förhållande till framtida perspektiv 
och utmaningar inom området informationsarkitektur.  
 
Slutligen skulle forskning som avhandlar en kvantitativ studie vara av intresse, 
för att undersöka statistiskt mätbara variabler och därmed möjliggöra analys av 
tekniska, matematiska eller datavetenskapliga aspekter av algoritmer och in-
nehållsfiltrering. 

5.3.1 Studiens kunskapsbidrag  
Studiens resultat kan med fördel nyttjas av professionella kontoinnehavare som 
företag, influencers och andra mediaprofiler som använder Instagram i mark-
nadsföringssyfte. Med avseende på de relevanta aspekter vid marknadsförings-
aktivitet i mediet som uppmärksammas och beskrivs i studien kan resultatet 
användas för att hjälpa professionella kontoinnehavare i deras arbete. Studien 
kan hjälpa deras arbete genom att uppmärksamma och problematisera innehålls-
filtrering och hur professionella kontoinnehavare på Instagram kan lära sig an-
passa sitt arbete utifrån detta. Vidare tas aspekter av hur lyckad marknadsföring 
på Instagram kan uppnås upp i studien, vilket också är nyttig kunskap för den 
som marknadsför sig eller andra i mediet. Genom studien kan det tas avstamp i 
hur dessa aspekter på bästa sätt kan tillämpas för att uppnå god marknadsföring. 
Denna studie kan även ligga till grund för vidare forskning inom huvudområdet 
informationsarkitektur, i aspekter av hur innehållsfiltreringen i stort påverkar ar-
betet med sociala medier och framförallt Instagram.  
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Bilaga A: E-postfrågeformulär 

Hej “respondent”, 
Tack för att du/ni vill deltaga i studien om algoritmer på Instagram. Studien görs 
i samband med kursen Examensarbete som ingår i Webbredaktörsprogrammet 
som ges på Högskolan i Borås. De personuppgifter som samlas kommer att 
förvaras utan att obehöriga kan ta del av dessa – i uppsatsen kommer därför inga 
personuppgifter att utskrivas utan istället redogör vi för dina svar anonymt. 
 
Hur går du tillväga? Vi ser gärna att du svarar på nedan frågor i mailet så 
utförligt som möjligt, och gärna med diskussion eller motivering. Fråga 1 är en 
generell fråga som ger oss en inblick i vem du är som professionell användare 
på Instagram. Fråga 2 till 10 handlar om studiens fokus – algoritmer på Instag-
ram, och slutligen avslutas intervjun med fråga 11 som ger dig en möjlighet till 
att dela med dig av övriga tankar och kommentarer om Instagrams senaste upp-
date- ringar i mediet. Svara direkt under varje fråga och sänd hela mailet tillbaka 
när du är färdig. 
 
Har du frågor eller funderingar? 
Svara på detta mail eller kontakta oss via direktmeddelande på Instagram 
(@lindaviktoriaaa). 
 
Tack för din medverkan! 
 
Vänligen, 
Anna Bengtsson & Linda Johansson 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Berätta mer om dig! Hur länge har du arbetat med Instagram i profess-
ionellt syfte? / Berätta mer om er! Hur länge har företaget existerat? Hur 
länge har Instagram varit ett av era arbetsverktyg?  

 
2. I vilket syfte använder du/ni Instagram? Vad är ditt/ert mål med 

användandet?  
 

3. Känner du/ni att ditt/ert konto måste växa? Är engagemanget viktigt för 
dig/er? 
 

4. Har du/ni märkt av att uppdateringarna på Instagram leder till en minskad 
synlighet för innehållet du/ni publicerar? Om JA, på vilket sätt? 
 

5. Har du/ni någon gång uppmanat dina följare att slå på aviseringar för att 
inte gå miste om publicerade inlägg? Hur reagerade dina/era följare på 
det? Gjorde det någon skillnad? 
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6. Har du/ni någon gång publicerat ett negativt inlägg om Instagrams upp-
dateringar i ditt/ert flöde eller i Instagram Stories? I så fall, när skedde 
detta och på vilket sätt? 
 

7. Blir ditt/ert arbete påverkat av att Instagram uppdateras och förändras på 
ett sätt som du/ni själv inte har kontroll över? Beskriv hur! 
 

8. Gör du/ni något speciellt för att anpassa dig/er efter ändringarna? I så 
fall, vad? 
 

9. Hur tror du/ni att branschen för att marknadsföra sig på Instagram påver-
kas av plattformens uppdateringar? 
 

10. Vilka funktioner och verktyg tycker du/ni Instagram behöver innehålla 
för att branschen och arbetet som influencer fortsatt ska fungera? 
 

11. Har du/ni några övriga kommentarer om Instagrams uppdateringar?  
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Bilaga B: Innehållsanalys 

Exempel 1 
“Okay so instagrams New Algerithm makes me wanna cry. It sucks. It was al-
ready a struggle as it was to get you pictures out there, but now??? It's impossi-
ble. 
 
So if you want to see my pictures in the future it's important that you make sure 
to like, comment or save my pictures. Otherwise my pictures won't show up for 
you /.../”. 
 
Exempel 2 
“Did this post show up in your flow?” “Okay I'm chocked, what about this 
one???” “Why is it so bad” 
 
Exempel 3 
“/.../ Make sure to turn on notifications /.../”. 
 
Exempel 4 
“Wow fun to post when I barely reach out to 10% of my followers... When is the 
old algorithm coming back? @instagram”   
 
Exempel 5  
 “Does my photos show up in your feed??” 
 
Exempel 6 
“Gud vad jag är trött på den nya algoritmen här på Instagram! Man kämpar och 
kämpar med fina bilder, relevanta texter, hashtags osv men “belönas” med 
mindre engagemang, likes och reach. Känns fruktansvärt orättvist när man i flera 
år har byggt upp sin följarskara för att sen endast 20% av dom ska se ens bilder”.  
 
Exempel 7 
“Detta är hur många som ser min bild. Har 271 000 k följare. Det är 30% av 
mina följare”. (Bild visar: 83,808) 
 
Exempel 8  
“Får ni upp mina bilder på ert flöde? Har ni på notis funktionen så att ni får notis 
varje gång jag lägger upp en bild?” 
 
Exempel 9 
“Sätt på notisfunktionen så att ni inte missar mina bilder. Följ mig så följer jag 
er tillbaka”. 
 
Exempel 10 
“Instagram what happen? I ́m so tired of my low engagement the last past month. 
Anyone who know what I can do?” 
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Exempel 11 
“/.../ Instagram changed their algorithm (again) to make it even harder for people 
to see our posts. If you want to see us in your feed here are 3 things you can do: 
1. Go to your search bar and search our page. 2. Turn on notifications. 3. Like & 
comment on (at least 10 of) our pictures. These 3 steps show Instagram that you 
are interested in our content and will show our future posts in your feed”. 
 
Exempel 12 
“Lite tröttsamt att @instagram gör så att ens bilder knappt visas för ens hälften 
av ens följare? Varför blir det så?” 
 
Exempel 13  
“This isn ́t okey and it really sucks or what do you say Sweethearts? (Bild visar: 
Ena dagen +240k viewers, Andra dagen: + 29k viewers). 
 
Exempel 14  
“I know it ́s not because of you, it ́s the awful algorithm on Instagram. So don ́t 
forget to turn on post notification on my account if you want to se my posts in 
the future!” 
 
Exempel 15  
“Maybe some of you already noticed that INSTAGRAM is changing. The new 
algorithm is going against “us” - bloggers, artists, small business runner & eve-
ryone who is trying to have a voice. This is not fair!! In my opinion super sad 
that the work and passion of ours will not be “appreciated”. We all get a limited 
change to express ourselves.  
 
If you still want to get inspired by me, my photos and my work in general in you 
Instagram feed: - go to ... and click the top right corner and “turn on post notifi-
cations” so this is a way for you to get to see my stories & postings in your feed. 
This is not just for my profile ..., also for your favorite feeds, friends, family, for 
everyone you still want to spread Love to”. 
 
Exempel 16  
“If not - put on notifications here. If you want to see my posts. Sooooo sick of 
@instagram algorithm and they just ignores the fact most of us here want them 
to bring back the old chronological feed”. 
 
Exempel 17 
“How many of you have seen my latest video in your feed? Cause this number 
is a joke” 
 
Exempel 18 
“Wtf is the new algorithm ONLY showing me posts from comedy or brand pages 
I follow? Literally none of actual human beings I love seeing?! And no these are 
not my most liked posts, I rarely like brand content but always my friends content 
@instagram”.  
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Bilaga C: Tabell för Innehållsanalys 

 

Begrepp Förekomst  

Algorithms/algoritmer ja 

Notifications/notiser/notifikationer ja 

Posts/inlägg ja 

Updates/uppdateringar ja 

Reach/räckvidd/synlighet ja 

Views/visningar ja 

Engagement/engagemang ja 

Likes/gilla/gillningar ja 

Comments/kommentarer ja 

Hashtag (-s) ja 

Kronologiskt flöde/chronological feed ja 
    
   
   

    
   

 
 


