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Sammanfattning
2016 ändrade Instagram sitt upplägg för hur flöden i appen organiserades. Inläggen i användarnas flöden, som tidigare hade visats i kronologisk ordning, presenterades nu utifrån en algoritm som valde ut vilka
inlägg som visas först. Detta resulterade i starka reaktioner från både
privata och kommersiella användare. Mycket forskning om algoritmer
finns både inom naturvetenskap och humaniora, däremot saknas det
forskning om just Instagrams algoritm. Denna studie analyserar hur Instagrams algoritm prioriterar bilder i två Instagramflöden med hjälp av
Wilcoxons teckenrangtest och en Bootstrapmetod. Resultatet visar att
det är möjligt att analysera Instagramflöden och Instagrams algoritm
med tidigare nämnda metoder. Analysen av de två Instagramflödena
visar att bilder uppladdade av personer som användaren känner eller
är bekant med prioriteras i mycket hög grad medan offentliga personer, sajter, företag och organisationer nedprioriteras eller inte påverkas
nämnvärt. Det går också att konstatera att algoritmen lägger mer tyngd
på vilket konto som publicerar inlägget snarare än bildinnehållet.
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3.2 Tidsorganisering av inlägg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.2.1 Wilcoxons teckenrangtest . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.2.2 Manuellt Wilcoxons teckenrangtest . . . . . . . . . . . . 7
3.2.3 Wilcoxons teckenrangtest med hjälp av statistiskt dataprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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1

Inledning

Algoritmer styr mer och mer den digitala verklighet vi till stor del lever i idag.
Ofta verkar algoritmerna bakom kulisserna men trots det så spelar de en viktig
roll för hur onlineupplevelser struktureras. Särskilt avgör algoritmstyrda flöden
vem och vad som får synlighet på sociala medier [1], något som är tydligt när
det kommer till appen Instagrams struktur på dess flöde. Däremot finns algoritmerna dolda i bakgrunden och användarna själva vet sällan hur de faktiskt
fungerar.
Om användare av sociala medier påverkas av algoritmerna bakom plattformarna, kan det vara fördelaktigt om de också förstår matematiken bakom algoritmerna. Detta är ett område som saknas inom forskningen om algoritmer
och sociala medier. Denna studie är därför ett försök till att upplysa Instagramanvändare hur Instagrams algoritm tänker och styr över vad som visas i deras
flöden.
Detta examensarbete är gemensamt genomfört, bearbetat och skrivet av de
båda uppsatsförfattarna. De delar som arbetats med och redogjorts för separat är Resultat 1 (Lina Hahlin) och Resultat 2 (Michaela Norrman). I övrigt
har båda bidragit exakt lika mycket till arbetet med studien.

2

Bakgrund

2.1

Instagrams prioriteringar av inlägg i flödet

I mars 2016 publicerade Instagram pressmeddelandet ”See the Moments You
Care About First” i vilket de tillkännagav en kommande förändring gällande
ordningen i flödet i appen [2]. Innan förändringen presenterades bilderna i
flödet i kronologisk ordning, vilket enligt Instagram orsakade att användarna i
genomsnitt missade 70 procent av innehållet i deras flöden [2]. Företaget menar
att Instagramflödet är till för att dela inlägg och hålla kontakt med personer,
grupper och organisationer som användaren bryr sig om [3], vilket upplägget
med ett kronologiskt flöde ej lyckats med.
För att förbättra situationen ändrade Instagram hur bilderna ordnades i flödet.
Förändringen (som än idag gäller) innebär att de foton och videor som Instagram tror sig ha störst betydelse för användaren visas först. Efter uppdateringen baseras ordningen på följande tre aspekter:
• Sannolikheten för att användaren är intresserad av innehållet.
• Datumet då inlägget delades.
• Användarens tidigare interaktioner med personen som laddat upp
inlägget. [3]
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Det nya flödet styrdes således av en maskininlärd algoritm. Dock har Instagram, förutom ovanstående information, inte förklarat mer ingående om
plattformens algoritmiska struktur och hur den fungerar.

2.2

Debatt kring Instagrams algoritm

Den nya ”Instagramalgoritmen” orsakade vid lanseringen mycket stora reaktioner hos användarna [4] [5]. Inför uppdateringen uppkom till exempel taggen
#RIPInstagram där användarna uttryckte sin kritik. En stor del av kritiken
bestod av åsikterna att Instagram införde en algoritmisk hegemoni där algoritmen kontrollerar användarna och tar bort möjligheten till autonomi och
fritt val över de bilder användarna själva vill se [6]. Än idag debatteras det
om hur algoritmen påverkar flödet och konsekvenserna av den. Kritiken är
speciellt högljudd från influencers som menar att de förlorar både följare och
interaktioner på grund av algoritmen [7] [8] [9].

2.3

Undersökning av algoritmen

Forskning visar att plattformar som Facebook och Google (som också styrs
av matematiska algoritmer) bygger på ett system där det användarna lär sig
om systemet när de agerar som konsumenter kan påverka de val som de gör
som producenter av innehåll [10]. Att sociala medier-plattformar karaktäriseras
av detta system (där användarna är både konsumenter och producenter) leder till att användares förståelse om hur algoritmerna fungerar påverkar hur
användarna, så väl som systemet, beter sig [10]. Användarna anpassar sig
till algoritmen, och algoritmen anpassar sig till användarna. Detta syns även
på Instagram eftersom många kontoinnehavare anpassar sitt beteende på så
sätt att de för sina följare presenterar relevant innehåll, bildtexter och gillamarkeringar för att upprätthålla en kontinuerlig synlighet hos sina följare [11].
Trots att mycket forskning utförts kring algoritmer och sociala medier, har
forskningen främst fokuserat på textbaserad aktivitet, och i mindre utsträckning
på bildinnehåll [12]. Bilder är effektivt för att kategorisera användarna och för
att styra algoritmen och när algoritmerna utvecklas kommer också de bli ännu
bättre på att analysera och kategorisera bilder som användare publicerar [12].

2.4

Syfte och frågeställning

Syftet med den här studien är att undersöka om det går att förstå hur Instagrams algoritm ordnar inläggen i kontoinnehavares flöden och i så fall vad
som prioriteras av algoritmen.
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Studien utgår från frågeställningarna:
• Vilka bilder och vilka konton prioriterar Instagrams algoritm att visa i
Instagramflöden?
• Går det att förstå Instagrams algoritm med hjälp av Wilcoxons teckenrangtest och en Bootstrapmetod?

3

Metod

För att besvara frågeställningarna undersöktes två Instagramflöden där bildinnehållet i flödena stod som grund till den statistiska analysen som genomförts.

3.1
3.1.1

Kategorisering av data
Datainsamling

Datainsamlingen pågick under 20 dagar. Då öppnades Instagramappen vid
samma tidpunkt en gång per dag. Varje bild i flödet kategoriserades utifrån
fyra olika områden: plats i flödet, tidpunkten inlägget lades upp, innehåll i
inlägget och kontot bakom inlägget. Samtliga bilder i flödet kategoriserades,
tills dess att flödet tog slut och Instagram meddelade “Du har inga olästa
inlägg. Du har visat alla nya inlägg från de senaste 2 dagarna”, eller tills dess
att 100 bilder kategoriserats.
3.1.2

Kategorisering

Plats i flödet
Bilderna i flödet rangordnades utifrån deras plats i flödet. Den första bilden
i flödet fick bildnummer 1 och den andra bilden bildnummer 2 och så vidare. Det innebär att desto lägre bildnummer en bild har, desto högre prioritet
har den i flödet. Bildnumret för varje bild användes sedan till att analysera
hur bilden prioriterades av algoritmen jämfört med ett tidsordnat respektive
slumpordnat flöde.
Tidskategorisering
Instagrams tidsangivelser är relativa, de meddelar vilken tid inlägget har laddats upp jämfört med tiden användaren ser inlägget i sitt flöde. Inlägg som
laddats upp för mindre än en timme sedan ges minutangivelse, mellan en till
24 timmar anger Instagram hela timmar och allt över 24 timmar ges dagsangivelser. I datainsamlingen kategoriserades bilderna utifrån hela timmar, där
bilder från senaste timmen fick angivelse 0 och bilder äldre än 24 timmar fick
angivelse 36 (en dag sedan) eller 60 (två dagar sedan).
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Innehåll i inlägget
Vid kategorisering behandlades både bild och text. Vid tveksamheter vägde
bildens innehåll tyngst. Exempelvis kategoriserades bilder som “Reklam” om
de hade reklammarkering i form av Instagrams inbyggda funktion “Sponsrat
inlägg” eller taggar som refererade till att det var reklam.
Kontot bakom inlägget
Vid kategorisering av kontot betraktades vem eller vilka som var innehavare
av kontot. Offentliga personer (som inte var privata vänner eller bekanta) kategoriserades utifrån deras huvudsakliga syssla exempelvis “Offentlig person
kultur” eller “Offentlig person journalist”.
Konton från privata vänner kategoriserades utifrån två olika kategorier: personer som interagerats med på Instagram eller Facebook, och personer som
inte interagerats med. Detta sätt att kategorisera valdes eftersom Facebook
äger Instagram och Instagramkontoinnehavarens användardata är kopplat till
Facebook. På det sättet kommer Instagram veta vilka personer som kontoinnehavaren har interagerat med, vilket enligt Instagram är en person som
kontoinnehavaren är intresserad av att se i sitt flöde.
I bilaga 1 redogörs för samtliga kategorier.

3.2
3.2.1

Tidsorganisering av inlägg
Wilcoxons teckenrangtest

Nedanstående förklaring till Wilcoxons teckenrangtest är hämtat från Statistisk dataanalys av Svante Körner och Lars Wahlgren [13] och
statslectures.com/general.statistic [14], om inte annan referens anges.
Wilcoxons teckenrangtest är ett exempel på ett icke-parametrisk, distributionsfritt test som används när observationer är parvist beroende. Med detta
test prövas om de studerade variablerna följer samma fördelning. I studiens
fall innebär fördelningen hur inläggen har ordnats i Instagramflödet. Nollhypotesen är då att variablerna följer samma fördelning, det vill säga att det
algoritmstyrda flödet är ordnat likt ett tidsordnat flöde.
Fördelarna med ett icke-parametriskt test, jämfört med ett parametriskt test,
är att det gör färre antaganden, exempelvis antas inte en normalfördelning hos
urvalet. Stora urval är inte heller ett krav för att få ett trovärdigt resultat. En
nackdel är däremot att icke-parametriska test har en något lägre förmåga att ge
ett korrekt resultat. Om nollhypotesen är falsk, det vill säga att mothypotesen
är sann, är icke-parametriska test mindre sannolika att förkasta nollhypotesen
jämfört med parametriska test.
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För denna studie passar Wilcoxons teckenrangtest bra eftersom datan består av
parvisa beroende observationer och ett relativt litet urval. Studien söker också
svar på om observationerna följer samma fördelning eller om det finns en signifikant skillnad mellan det algoritmstyrda flödet och ett tidsordnat eller slumpordnat flödet. Dessutom betraktar Wilcoxons teckenrangtest hur stor skillnaden mellan de olika observationerna är, vilket är relevant för undersökningen.
3.2.2

Manuellt Wilcoxons teckenrangtest

Tillvägagångssättet för ett manuellt Wilcoxons teckenrangtest följer:
1. För varje observerat par beräknas differensen mellan mätvärdena.
2. Differenserna rangordnas utifrån storleksordningen av deras absolutbelopp.
3. Par med differensen 0 stryks.
4. Finns det flera par med lika stor differens, tilldelas de ett rangtal som
är medelvärdet av de möjliga rangtalen de kan få. (Exempelvis två par
som får differensen 7 och skulle tilldelas rangtalen 4 och 5 får istället
= 4, 5).
rangtalet 4+5
2
5. Rangsumman summeras för positiva differenser (T+ ) respektive negativa
differenser (T− ).
6. Det minsta värdet av T+ och T− används som det observerade värdet
(Tobs ). Om detta är mindre än det kritiska värdet som finns fördefinierat
för Wilcoxons teckenrangtest (se bilaga 2) ska nollhypotesen förkastas.
Skulle de båda observationerna ha lika fördelning kommer väntevärdet
för antalet positiva differenser vara lika med väntevärdet för antalet negativa differenser.
Värt att observera är att eftersom differenserna jämförs och rangordnas krävs
det att paren består av numeriska värden med en gemensam skala.
3.2.3

Wilcoxons teckenrangtest med hjälp av statistiskt dataprogram

I denna studie används R statistiska beräkningsmiljö genom programvaran
RStudio för att besvara frågan hur innehållet i Instagramflödet prioriteras av
algoritmen.
I beräkning av Wilcoxons teckenrangtest brukar ett p-värde presenteras av
programmet, istället för ett observerat värde. P-värdet motsvarar sannolikheten att skillnaden mellan stickprovets värde stämmer överens med nollhypotesens värde (under förutsättning att nollhypotesen är korrekt). Därmed är
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p-värdet sannolikheten för att felaktigt konstatera att mothypotesen är sann
[15]. Med statistikprogrammen beräknas signifikansnivån i efterhand och är
p-värdet tillräckligt litet kan nollhypotesen med säkerhet förkastas och desto
mindre p-värde desto mer troligt är det att mothypotesen stämmer.
I praktiken används nästan alltid gränsen 5% för p-värdet. Om p-värdet är
under 5% är det ett signifikant värde och nollhypotesen kan förkastas. Det
finns även nivåer för hur starkt stöd mothypotesen får utifrån beräkningarna.
Se tabell nedan.
P-värde
> 5, 0%

Slutsats
Nollhypotesen kan inte förkastas.
Det existerar ingen statistisk
signifikans mellan observationerna
och mothypotesen.
Nollhypotesen kan förkastas.
Mothypotesen behöver
nödvändigtvis inte stämma.
Nollhypotesen kan förkastas. Starkt
stöd för mothypotes.
Nollhypotesen kan förkastas.
Mycket starkt stöd för mothypotes.

< 5, 0%

< 1, 0%
< 0, 1%

Grundantagandet i RStudio är att ett exakt p-värde ska räknas ut. Då ska
de givna observationerna vara färre än 50 stycken och ej innehålla värden som
får samma rang. Om ett exakt p-värde ej kan beräknas ger RStudio en varning,
och beräknar automatiskt ett normalapproximerat p-värde, vilket sällan är ett
problem för den statistiska undersökningens slutsats [16].
Exempel
Trots att många statistikprogram kan beräkna med Wilcoxons teckenrangtest
går det också för relativt små observationer att räkna manuellt.
Anta två observationer med data som är beroende av varandra. Insamlad data
från kategorin “Interagerat med”, där IM är bildnummer utifrån Instagramflödet, och IMT är bilderna med bildnummer utifrån tidsordning.
IM = (1, 3, 4, 13, 17, 18, 21).
IMT = (33, 3, 13, 10, 14, 51, 15).
Noll- respektive mothypotsen kan formuleras enligt följande:
H0 : Bilderna följer samma fördelning.
H1 : Bilderna följer inte samma fördelning, de kan antingen upp- eller nedprioriteras av Instagrams algoritm. (Mothypotesen H1 är i detta fall tvåsidig.)
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För att pröva nollhypotesen används Wilcoxons teckenrangtest på följande
vis. I tabellen nedan har differensen mellan mätvärdena beräknats och rangordnats utifrån storleksordningen av deras absolutbelopp.
IM
1
3
4
13
17
18
21

IMT
33
3
13
10
14
51
15

|x|
32
0
9
3
3
33
6

Differens
-32
0
-9
3
3
-33
6

Rangtal
5
(stryks)
4
1,5
1,5
6
3

Tecken
+
+
+

Rangsumman för T+ och T− beräknas:
T+ = 1, 5 + 1, 5 + 3 = 6
T− = 5 + 4 + 6 = 15
I tabellen för kritiska värden (se bilaga 2) går det att avläsa att för ett tvåsidigt test med 6 st rangtal krävs det att Tobs = 0. Eftersom T+ = 6 < T− =
15 =⇒ T+ = Tobs = 6 innebär det att nollhypotesen inte kan förkastas.
Därmed går det inte att påvisa en signifikant skillnad gällande fördelningen
av bildernas ordning, det går att dra slutsatsen att bilderna varken upp- eller
nerprioriteras av algoritmen.
För ovanstående exempel beräknar Rstudio p-värdet till 0,5294 som är betydligt större än 0,05, vilket är gränsen för om nollhypotesen kan förkastas
eller ej. Det går alltså att konstatera att nollhypotesen ej kan förkastas, vilket
stämmer överens med slutsatsen från det manuella provet.

3.3
3.3.1

Slumpmässig ordning av inlägg
Bootstrapmetod

Den andra metoden som använts för att testa hur algoritmen prioriterar ordningen av bilderna i flödet består av att simulera hur ett flöde skulle kunna
se ut om det slumpades fram från de senaste osedda bilderna. För att göra
detta används en Bootstrapmetod som är en statistisk metod som bland annat används för hypotesprövning. I metoden finns ett givet urval som sedan
används för att generera ett stort antal nya, hypotetiska, urval. Eftersom metoden upprepar samma beräkningar många gånger resulterar fördelningen av
urvalet oftast i en normalfördelning. Dessa urval i normalfördelningen kan sedan användas för att testa hypoteser som baserats på det första, ursprungliga
urvalet. [17][18]
9

Beroende på upplägget av det ursprungliga urvalet och utformningen av hypotesen kommer Bootstrapmetoden variera. Det generella för alla varianter
av Bootstrapmetoder är att metoden genererar ett, oftast mycket stort, nytt
urval. Bootstrapmetoder är svåra att genomföra manuellt då de kräver många
repetitioner av en funktion, därför exemplifieras endast genomförande av studiens Bootstrapmetod med hjälp av ett statistiskt dataprogram.
3.3.2

Bootstrapmetoden med hjälp av statistiskt dataprogram

I RStudio används Bootstrapmetoden för att replikera statistik och samla
det i exempelvis ett histogram. Det går att göra både parametrisk och ickeparametrisk omprövning [19].
Metoden utgår från den observerade datan där varje bild har kategoriserats
utifrån konto- och innehållskategori samt ordning i flödet (bildnummer). Varje
konto- och innehållskategori bearbetas separat. Tillvägagångssättet för Bootsrapmetoden följer:
1. Medelvärdet för samtliga bildnummer för den enskilda kategorins bilder
för varje dag beräknas och summeras.
2. Antalet bilder från kategorin för varje dag noteras.
3. Bootstrapmetoden slumpar fram ett nytt flöde med samma antal bilder
från respektive kategori och beräknar medelvärde för bildnummer.
4. Medelvärdet sparas.
5. Processen repeteras 20 gånger. Medelvärdet för de 20 slumpningarna
summeras, och sparas.
6. Slumpningen och medföljande beräkning upprepas 10.000 gånger.
Det som Bootstrapmetoden genererar är således 20 dagars hypotetiska Instagramflöden där ordningen på bilderna har slumpats fram. Denna data sparas för att redovisas i ett histogram där fördelningen av urvalet visas, vilket
sedan kan jämföras med datainsamlingens observerade data.
Se bilaga 3 för R-kod.
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Exempel
För att förtydliga denna Bootstrapmetod följer nedan ett exempel där två dagars Instagramflöde behandlas.
Bildnummer
1
2
3
4
5
6
7

Dag 1
Interagerat med
Inte interagerat med
Interagerat med
Organisation
Influencer

Dag 2
Interagerat med
Interagerat med
Interagerat med
Inte interagerat med
Sajt
Sajt
Politiker

För att analysera hur inlägg från kontokategorin ”Interagerat med” (IMi ) har
prioriterats av algoritmen sammanställs dess tillhörande bildnummer för varje
dag i form av vektorer.
IM1 har två inlägg från kategorin, de har bildnummer 1 respektive 3. IM2
har tre inlägg från kategorin med bildnummer 1, 2 och 4. Medelvärdet för ka= 2 och IM2 = 1+2+3
= 2. Summan av
tegoriernas bildnummer är IM1 = 1+3
2
3
P
medelvärdena är således
IMi = 2 + 2 = 4
Nu kan Bootstrapmetoden användas för se hur ett slumpat flöde med samma mängd bilder hade kunnat se ut. I dataprogrammet anges antalet bilder
från kategorin (2 och 3), samt totala antalet bilder per dag (5 och 7). Programmet slumpar sedan ett resultat, som exempelvis skulle kunna se ut som
nedan. (Inga andra kategorier av bilder tas hänsyn till i den slumpade datan,
därför syns enbart den kategori som behandlas i tabellen).
Bildnummer
1
2
3
4
5
6
7

Dag 1

Dag 2

Interagerat med

Interagerat med
Interagerat med

Interagerat med
Interagerat med

IM1 = 2+5
= 3, 5
2
2+3+7
IM2 = 3 = 4
P
IMi = 3, 5 + 4 = 7, 5
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Bootstrapmetoden har nu simulerat ett slumpat flöde för de två urvalsdagarna. Summan av medelvärden sparas. Sedan upprepar metoden slumpningar
och summeringarna 10.000 gånger. Alla 10.000 sparade medelvärdessummor
redovisas i ett histogram. I histogrammet markeras medelvärdessumman från
originaldatan, för att kunna jämföras med det slumpade värdet.

Figur 1: Exempel - Interagerat med
Ur histogrammet går det att avläsa hur ett slumpat flöde hade kunnat se ut
och kurvan blir relativt normalfördelad på grund av det stora antalet upprepningar och för att det är slumpat. Slutsatsen för detta exempel är att bilder
från kontokategorin ”Interagerat med” har prioriterats av algoritmen då originaldatans medelvärde är lägre än de mest frekventa slumpade värdena är.

4
4.1

Resultat 1
Generell statistik

Kontot som varit underlag för datainsamlingen följer 228 konton. Av dessa är
31 konton från kategorin ”Interagerat med”, 147 konton från kategorin ”Inte
interagerat med”, 16 konton från kategorin ”Offentlig person kultur”, 10 konton från kategorin ”Sajt”, 9 konton från kategori ”Organisation”, 8 konton från
kategori ”Offentlig person influencer”, 4 konton från kategori ”Följt företag”
samt 3 konton från kategori ”Offentlig person journalist”.
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Mellan 45 till 100 bilder kategoriserades varje dag. Det varierande antalet beror
på att mängden nya bilder i flödet skilde sig åt från dag till dag. I snitt innehöll
flödet 68, dittills osedda, bilder per dag. De kategorier som hade överlägset flest
bilder i flödet var ”Sajt” som i snitt hade 19,6 bilder per dag. I snitt hade ”Offentlig person kultur” 10,2 bilder, ”Följt företag” 7,2 bilder, ”Inte interagerat
med” 6,85 bilder, ”Offentlig person influencer” 4,3 bilder, ”Organisation” 2,55
bilder och ”Interagerat med” 2,45 bilder. Minst antal inlägg hade kategori ”Offentlig person journalist” med i snitt 1,9 bilder per dag. För innehållskategori
”Selfie” var medelvärdet 5,95 bilder per dag och för ”Reklam” 10,1 bilder per
dag.

4.2

Tidsorganisering av inlägg

En av de två statistiska metoderna som används i undersökningen är Wilcoxons teckenrangtest. Den mäter, som tidigare nämnt, skillnader i fördelning
mellan två parvist beroende observationer. Nollhypotesen för testet är att kategorin på kontot inte spelar roll för fördelningen av bilderna i Instagramflödet.
Således är nollhypotesen i det tvåsidiga testet att fördelningen för bilderna i
det algoritmstyrda flödet och det tidsordnade flödet är lika.
Två ensidiga test utfördes även. Nollhypotesen i de ensidiga testen är att
det algoritmstyrda flödet antingen ger kontokategorin lägre (sk. ”Ensidigt test
lägre rang”) eller högre (sk. ”Ensidigt test högre rang”) bildnummer.
Interagerat med - exempel
Resultatet för Wilcoxon teckenrangtest för kontokategori ”Interagerat med”
visas i tabellen nedan, där n är antal bilder som ligger till grund för testet.
I tabellen går det att avläsa att i det tvåsidiga testet blev p-värdet för kontokategori ”Interagerat med” 1.778 × 10-08 , vilket är < 0, 01%. Detta innebär
att nollhypotesen - att ”Interagerat med” har samma fördelning i det algoritmstyrda som i det tidsordnade flödet - kan förkastas. Det finns således en
skillnad i fördelning.
Kategori
Interagerat med

n
50

P-värde T
1.778 ×
10-08

P-värde L
8.888 ×
10-09

P-värde H
1

Varning
1, 2

Vid test om att ”Interagerat med” i algoritmordningen skulle ha lägre medianbildnummer i ett tidsordnat flöde ger testet ett p-värde på 8.888 × 10-09
vilket är < 0, 01%. Det motsatta testet, att algoritmordningen skulle ge högre
medianbildnummer ger p-värde 1. I det algoritmstyrda flödet får bilder från
”Interagerat med” lägre bildnummer, konton från denna kategori prioriteras
alltså av algoritmen, jämfört med ett tidsordnat flöde.
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Resterande kategorier
I nedanstående tabell visas samtliga resultat från Wilcoxons teckenrangtest.
Kategori
Interagerat med
Inte interagerat med
Sajt
Följt företag
Organisation
Offentlig person
Journalist
Offentlig person
Influencer
Offentlig person
Kultur

n
50
137
392
144
52
38

P-värde T
< 0, 01%
< 0, 01%
< 0, 01%
< 0, 01%
0,4376
0,6507

P-värde L
< 0, 01%
< 0, 01%
1
1
0,7841
0,3254

P-värde H
1
1
< 0, 01%
< 0, 01%
0,2188
0,6801

86

0,02993

0,9852

0,01497

204

< 0, 01%

1

< 0, 01%

Selfie
119 0,3149
0,8432
Reklam
202 < 0, 01%
1
1) Ej exakt p-värde pga flera värden får samma rang
2) Ej exakt p-värde pga differenser = 0

Varning
1, 2

1, 2
1, 2

0,1575
< 0, 01%

Notera att exakt p-värde ej kan beräknas för kontokategorierna ”Interagerat
med”, ”Organisation” och ”Offentlig person journalist”. Detta på grund av att
flera värden får samma rang och att vissa av de observerade paren hade en
differens på 0 (se diskussion kring detta i metoddelen).
Det går att konstatera att enligt Wilcoxons teckenrangtest prioriteras vissa
av kontokategorierna av algoritmen. ”Interagerat med” och ”Inte interagerat
med” läggs högre upp i flödet än om de ordnats kronologiskt, då båda kategorier får ett p-värde på < 0, 01% vid ensidigt test lägre rang.
Enligt testet nedprioriteras också kontokategorier. ”Sajt”, ”Följt företag” och
”Offentlig person kultur” som alla hamnar längre ned i det algoritmstyrda
flödet enligt testet då kategorierna får p-värde på < 0, 01% vid ensidigt test
högre rang. ”Offentlig person influencer” får ett p-värde på under 5% vid ensidigt test högre rang, vilket innebär att nollhypotesen kan förkastas, men att
mothypotesen (att influencers är nedprioriterad av algoritmen) ej kan stärkas
i lika hög grad som ovanstående kategorier. ”Offentlig person journalist” och
”Organisation” kan enligt testet inte konstateras ha blivit varken upp- eller
nedprioriterade av algoritmen, då de på varken tvåsidigt eller enkelsidigt test
får ett p-värde på en signifikant låg nivå. Fördelningen för de båda flödena är
lika.
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När det gäller innehållskategorier nedprioriteras ”Reklam”, då det i enkelsidigt
test högre rang får ett p-värde < 0, 01%, medan testet ej kan visa på någon
skillnad i fördelning för ”Selfies”.

4.3

Slumpmässig ordning av inlägg

Med hjälp av Bootstrapmetoden jämförs det algoritmstyrda Instagramflödet
med ett slumpat Instagramflöde. Metoden resulterar i ett histogram som sedan
jämförs med den ursprungliga datan. Resultatet följer nedan.
Interagerat med

Figur 2: Interagerat med
I histogrammet ovan syns en relativt normalfördelad kurva. Detta är den
bootstrappade datan. Hade ordningen på bilderna i Instagramflödet slumpats
fram, hade summan av medelvärdet för bildernas rang för tjugo dagar fördelats
som ovanstående. Den streckade linjen markerar den faktiska summan av medelvärdet som uppmättes under datainsamlingen.
Som syns i diagrammet är det faktiska medelvärdet för rangen för bilder från
kontokategori ”Interagerat med” betydligt lägre än de slumpade medelvärdena.
Detta innebär att det enligt Bootstrapmetoden går att dra slutsatsen att bilder från kategorin ”Interagerat med” har prioriterats i flödet av algoritmen
jämfört med ett slumpmässigt organiserat flöde.
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Resterande kategorier

Figur 3: Inte interagerat med

Figur 4: Offentlig person journalist

Bilder från kontokategori ”Interagerat med” har i hög grad prioriterats av
algoritmen. ”Offentlig person Journalist” har prioriterats men inte i lika hög
grad.

Figur 5: Följt företag

Figur 6: Sajt
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Figur 7: Offentlig person kultur
Bilder från kontokategorierna ”Följt företag” och ”Sajt” har i hög grad nedprioriteras av algoritmen. Bilder från kategori ”Offentlig person kultur” har
också nedprioriterats, men ej i lika hög grad.

Figur 8: Organisation

Figur 9: Offentlig person influencer

Resultatet för ”Organisation” och ”Offentlig person influencer” visar att den
uppmätta datan hamnar relativt nära den mest frekventa datan från Bootstrap17

metoden. Dessa två kategoriers inlägg varken upp- eller nedprioriteras i någon
avsevärd mängd av algoritmen.

Figur 10: Selfie

Figur 11: Reklam

Bilder med innehållskategori ”Selfie” har upprioriterats av algoritmen medan
innehållskategori ”Reklam” i hög grad har nedprioriterats av algoritmen.

5
5.1

Resultat 2
Generell statistik

Underlaget till datainsamlingen bestod av 429 Instagramkonton. Av dessa representerades 319 konton av kategorin ”Inte interagerat med”, 39 konton av
kategorin ”Interagerat med”, 18 konton av kategorin ”Sajt”, 16 konton av
kategorin ”Offentlig person kultur”, 13 konton av kategorin ”Offentlig person influencer”, 9 konton av kategorin ”Organisation”, 5 konton av kategorin
”Följt företag”, 4 konton av kategorin ”Offentlig person sport”, 3 konton av
kategorin ”Offentlig person journalist” samt 3 konton av kategorin ”Offentlig
person politiker”.
Eftersom antalet bilder i flödet varje dag översteg den bestämda gränsen på 100
inlägg samlades data från de 100 första bilderna varje dag. Medelvärdet för antalet bilder per dag för kategorin ”Sajt” var 38 stycken, vilket var det överlägset
största snittet bland samtliga kontokategorier. Resterande medelvärden var för
”Inte interagerat med” 15,4 bilder, ”Offentlig person influencer” 9,25 bilder,
”Organisation” 4,25 bilder, ”Offentlig person kultur” 3,9 bilder, ”Interagerat
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med” 2,93 bilder, ”Offentlig person politiker” 2,7 bilder, ”Följt företag” 1,45
bilder, ”Offentlig person journalist” 1,3 bilder och ”Offentlig person sport”
0,8 bilder per dag. Medelvärdet för antal bilder per dag för innehållskategorin
”Selfie” var 9,3 och för ”Reklam” 8,65.

5.2

Tidsorganisering av inlägg

En av de två metoder som använts för att undersöka om det finns en skillnad
hos prioriteringen av flödet mellan den algoritmstyrda versionen av Instagram
och den tidsordnade versionen är den icke-parametriska statistiska metoden
Wilcoxons teckenrangtest.
Med hjälp av RStudio har testet genomförts och returnerat ett tvåsidigt pvärde vars innebörd har påvisat om nollhypotesen kan förkastas eller ej. Nollhypotesen är i detta fall att de icke tidsordnade och de tidsordnade inläggen
följer samma fördelning och att det då inte existerar någon signifikant skillnad
mellan de två versionerna av Instagram. Mothypotesen är att inläggen inte
följer samma fördelning och att Instagrams algoritm då prioriterar bilder från
vissa konton framför andra. För att ta reda på om bilderna i flödet upp- eller nedprioriteras av algoritmen utförs två ensidiga test. Nollhypotesen hos de
två ensidiga testen är att algoritmen tilldelar inläggen ett lägre (sk. ”Ensidigt
test av lägre rang”) eller högre (sk. ”Ensidigt test av högre rang”) bildnummer.
Interagerat med - exempel
I nedanstående tabell redovisas resultatet av Wilcoxons teckenrangtest för
kontokategorin ”Interagerat med”, där n är antalet bilder som testet bygger på. I det tvåsidiga testet blev p-värdet för kontokategorin ”Interagerat
med” 4.083 × 10-08 , vilket är < 0, 01%. Detta medför att nollhypotesen kan
förkastas och att det finns ett mycket starkt stöd för mothypotesen. Därmed
följer bilderna under kontokategorin ”Interagerat med” inte samma fördelning.
Kategori
Interagerat med

n
64

P-värde T
4.083 ×
10-08

P-värde L
2.042 ×
10-08

P-värde H
1

Varning

Av de två ensidiga testen blev p-värdet för ”Ensidigt test av lägre rang”
2.042 × 10-08 , vilket också är < 0, 01%. Detta resultat innebär att bilder upplagda av konton från kategorin ”Interagerat med” prioriteras av algoritmen.
Dessa inlägg har tilldelats ett lägre bildnummer jämfört med den tidsordnade
versionen av Instagram.
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Resterande kategorier
I nedanstående tabell redovisas resultatet av Wilcoxons teckenrangtest för
samtliga kontokategorier:
Kategori
Interagerat med
Inte interagerat med
Sajt
Följt företag
Organisation
Offentlig person
Journalist
Offentlig person
Influencer
Offentlig person
Kultur
Offentlig person
Politik
Offentlig person
Sport

n
64
308
760
29
85
26

P-värde T
< 0, 01%
< 0, 01%
< 0, 01%
0.4426
< 0, 01%
< 1, 0%

P-värde L
< 0, 01%
< 0, 01%
1
0,7851
1
0,998

P-värde H
1
1
< 0, 01%
0,2213
< 0, 01%
< 1, 0%

186

< 0, 01%

1

< 0, 01%

79

< 1, 0%

0,999

< 1, 0%

54

< 1, 0%

0,9996

< 1, 0%

16

0,3258

0,8495

0,1629

Selfie
193 0,05389
0,02694
Reklam
173 < 0, 01%
1
1) Ej exakt p-värde pga flera värden får samma rang
2) Ej exakt p-värde pga differenser = 0

Varning

1
1

1

0,9731
< 0, 01%

Som följd av resultatet av Wilcoxons teckenrangtest går det att konstatera att
vissa kontokategorier prioriteras av algoritmen medan andra nedprioriteras.
De kontokategorier som prioriteras är ”Interagerat med” och ”Inte interagerat
med” eftersom de båda får ett p-värde < 0, 01% vid ensidigt test av lägre
rang. Dessa placeras högre upp i flödet jämfört med vad de hade gjorts om de
ordandes efter kronologisk ordning.
Kontokategorierna ”Sajt”, ”Organisation” och ”Offentlig person influencer”
nedprioriteras av algoritmen eftersom p-värdet vid det ensidiga testet av högre
rang är < 0, 01%. ”Offentlig person journalist”, ”Offentlig person kultur” och
”Offentlig person politiker” nedprioriteras också av algoritmen men inte till
samma utsträckning som de förstnämnda kontokategorierna då deras p-värde
vid ensidigt test av högre rang är < 1, 0%. Eftersom samtliga kontokategoriers
nollhypotes kan förkastas placeras de alla lägre ned i det algoritmstyrda flödet.
Enligt Wilcoxons teckenrangtest varken prioriteras eller nedprioriteras kontokategorierna ”Offentlig person sport” och ”Följt företag” av algoritmen. Detta
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beror på att de vare sig på det tvåsidiga testet eller de ensidiga testen får ett
tillräckligt litet p-värde.
Värt att nämna är att testet inte genererar ett exakt p-värde för kontokategorierna ”Följt företag”, ”Offentlig person journalist” och ”Offentlig person
sport”. Dessa tilldelas alla varning 1 på grund av att det existerade flera värden
med samma rang mellan observationerna (se diskussion om detta under metoddelen).
När det kommer till innehållskategorier nedprioriteras ”Reklam” eftersom dess
p-värde enligt det ensidiga testet av högre rang är < 0, 01%. Resultatet för innehållskategorin Selfiemotsäger dock varandra eftersom det enligt det tvåsidiga
testet p-värde ej går att förkasta nollhypotesen medan testet av lägre rang är
< 5%. Signifikansen är dock inte tillräckligt stark för att med säkerhet konstatera att bilder från innehållskategorin Selfie”är upprioriterad av algoritmen.
Mothypotesen är nödvändigtvis inte sann.

5.3

Slumpmässig ordning av inlägg

Den andra metoden som använts för att analysera hur Instagrams algoritm
prioriterar bilderna i flödet kallas för Bootstrapmetod. Till skillnad mot Wilcoxons teckenrangtest jämför Bootstrapmetoden det algoritmstyrda flödet med
ett slumpat flöde istället för ett tidsordnat. Metoden genererar ett histogram
som sedan jämförs med originaldatan. Nedan följer resultat för kontokategorin
”Interagerat med”.

Figur 12: Interagerat med
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Histogrammet visar en normalfördelad kurva vilken representerar den slumpade datan genererad av Bootstrapmetoden. Kurvan innebär att om ordningen
av inläggen skulle slumpats fram skulle medelvärdet av bildernas rang för
20 dagar fördelas som ovan. Den streckade linjen motsvarar summan av medelvärdena som observerades under den ursprungliga datainsamlingen.
I histogrammet syns det att det faktiska medelvärdet för inläggen från kontokategorin ”Interagerat med” är markant mycket lägre än de slumpade medelvärdena. Enligt Bootstrapmetoden betyder detta att Instagrams algoritm
prioriterar bilderna som är upplagda av konton från kategorin ”Interagerat
med”, jämfört med ett slumpmässigt organiserat flöde.
Resterande kategorier

Figur 13: Inte interagerat med
Inlägg från kontokategorin ”Inte interagerat med” prioriteras synnerligen av
Instagrams algoritm.
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Figur 14: Sajt

Figur 15: Offentlig person journalist

Figur 16: Offentlig person politiker

Figur 17: Organisation

Bilder från kontokategorin ”Sajt” har i hög grad nedprioriterats av algoritmen.
Bilder från kategorierna ”Offentlig person journalist”, ”Offentlig person politiker” och ”Organisation” nedprioriteras också, men inte i samma utsträckning.
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Figur 18: Följt företag

Figur 19: Offentlig person sport

Figur 20: Offentlig person kultur

Figur 21: Offentlig person influencer

För kontokategorierna ”Följt företag”, ”Offentlig person sport”, ”Offentlig person kultur” och ”Offentlig person influencer” så varken upp- eller nedprioriterar
algoritmen inläggen. Histogrammen visar att den insamlade datan hamnar relativt nära den mest frekventa datan från Bootstrapmetoden. I synnerhet när
det kommer till ”Offentlig person influencer”.
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Figur 22: Selfie

Figur 23: Reklam

Inlägg från innehållskategorin ”Selfie” har i hög grad uppprioriterats av algoritmen. Bilder från innehållskategorin ”Reklam” har däremot i hög grad
neprioriterats av algoritmen.

6

Jämförelse resultat

Resultat 1 och resultat 2 visar att kontokategorierna ”Interagerat med” och
”Inte interagerat med” upprioriteras enligt de två testen medan kontokategorin ”Sajt” och innehållskategorin ”Reklam” nedprioriteras. Innehållskategorin
”Selfie” upprioriteras enligt Bootstrapmetoden men varken upp- eller nedprioriteras enligt Wilcoxons teckenrangtest i de två flödena som ligger till grund
för studien. De resultat som skiljer sig åt i de två resultaten är för kategorierna
”Följt företag”, ”Offentlig person kultur”, ”Offentlig person journalist” samt
”Organisation”. Som synes i resultatet för den generella statistiken utgörs underlaget till datainsamlingen av två konton som följer olika många konton av
olika slag. Detta resulterar så klart i varierande utfall för hur algoritmen prioriterar respektive flöde.
I bägge resultaten gällande kategorin ”Offentlig person influencer” visar Wilcoxons teckenrangtest att bilder från dessa konton är något nedprioriterade,
men i ena resultatet utan särskilt stor statistisk signifikans. Enligt Bootstrapmetoden varken upp- eller nedprioriteras bilder från dessa konton. Därför går
det att konstatera att algoritmen inte alltid nedprioriterar influencers, speciellt jämfört med andra kontokategorier som enligt båda testen uppenbart
nedprioriteras.
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7
7.1

Diskussion och slutsats
Instagrams prioriteringar av inlägg i flödet

Den första frågeställningen: Vilka bilder och vilka konton prioriterar Instagrams
algoritm att visa i Instagramflöden? går att besvara efter studien. De bilder
som Instagrams algoritm prioriterar är bilder från personer som kontoinnehavaren känner eller är bekant med. Bilder från offentliga personer, företag och
sajter nedprioriteras av algoritmen. Instagram menar att flödet ska innehålla
bilder som kontoinnehavaren är intresserad av och vara en plats för att hålla
kontakt med personer som hon eller han bryr sig om. Instagram har således programmerat sin algoritm för att premiera bilder från personer som användaren
känner och inte från exempelvis sajter då de tänker att kontoinnehavaren hellre vill se det förstnämnda. Instagram är beroende av sina användare för att
tjäna pengar. Alltså är det som användarna uppskattar också bra för Instagram
själva. Vilket också kan vara en anledning till att privata användare prioriteras framför kontoinnehavare med kommersiella syften. Dessutom prioriteras
bilder utifrån hur användare har interagerat med andra kontoinnehavare och
ofta konverserar privata användare med varandra snarare än med sajter, offentliga personer och organisationer.
Det går också att konstatera att algoritmen lägger mer tyngd på vilket konto som publicerar inlägget snarare än bildinnehållet. En bild från en person
användaren har nära kontakt med kommer att prioriteras av algoritmen oavsett vad inlägget innehåller. Studiens resultat kring bilder som är selfies visar
att denna innehållskategori inte alltid upprioriteras av algoritmen. Medan reklam alltid nedprioriteras. Det beror förmodligen på att selfies publiceras av
alla olika kontokategorier, således upprioriteras selfies ibland men inte alltid.
Å andra sidan läggs reklam uteslutande upp av företag, sajter och andra offentliga personer som nedprioriteras av algoritmen.

7.2

Är influencers nedprioriterade?

Många influencers upplever att deras inlägg tappar synlighet på grund av algoritmen. Men enligt studiens resultat går det att visa att influencers inte
är konstant nedprioriterade. Influencernas uppfattning kan bero på att bilder
som läggs upp av nära eller bekanta personer upprioriteras så pass mycket.
Det här visar hur komplicerad algoritmen och Instagramflödet är. Bilder som
läggs upp av en användare påverkar hur andra användares bilder prioriteras.
En användare som följer få nära vänner kommer förmodligen se mer av influencers jämfört med den som följer många (aktiva) vänner. Vid jämförelse med
andra typer av konton som är nedprioriterade går det också att konstatera
att influencers ej är nedprioriterade i den grad som de upplever. Exempelvis
är inlägg från sajter betydligt mer nedprioriterade. Det går att konstatera att
influencernas hypotes om att de konstant är nedprioriterade inte stämmer.
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7.3

Undersökning av algoritmen

Den andra frågeställningen löd: Går det att förstå Instagrams algoritm med
hjälp av Wilcoxons teckenrangtest och en Bootstrapmetod? Svaret är ja, det
går att få en bättre förståelse för Instagrams algoritm med hjälp av de två
testen. Genom testen går det att se vilka bilder som prioriteras av algoritmen.
Både Wilcoxons teckenrangtest och Bootstrapmetoden ger tydliga svar som är
lätta att tolka. Wilcoxons teckenrangtest säger också hur signifikant resultatet
är (i form av ett p-värde), vilket är en fördel i statistiska undersökningar. Detta gör att Wilcoxons teckenrangtest är lättare att dra slutsatser utifrån då det
redan finns förbestämda värden som avgör signifikansnivån och huruvida nollhypotesen kan förkastas. Bootstrapmetodens resultat kräver däremot tolkning,
som kan vara subjektiv. Det finns också en del begränsningar med metoderna
och studien.
För det första tar båda metoderna endast en variabel i beaktning. I studien betraktades konto- eller innehållskategori. Algoritmen i sig är å andra sidan
väldigt komplicerad och bygger på maskininlärning av otroligt mycket insamlad användardata. Vad användaren har gillat, vem användaren har interagerat
med och vilka tidpunkter användaren har öppnat Instagram är bara några av
många faktorer som spelar in på hur algoritmen agerar för just den användaren.
För det andra baseras studien endast på två Instagramflöden. Detta är ett
begränsat urval vilket leder till att det inte går att dra lika generella slutsatser
som om urvalet hade varit betydligt större. Möjligheten finns att studier av
fler Instagramflöden kan ge andra resultat.
För det tredje, som även nämnts i diskussionen om influencers, är bilderna
i flödet sinsemellan också beroende av varandra. Bilder som laddas upp av en
användare, påverkar hur andra användares bilder prioriteras i flödet. Detta är
viktigt att ha i åtanke vid tolkning av resultatet.
Avslutningsvis går det inte att frångå att algoritmer styr en del av människans
vardag och att vi mest troligtvis aldrig kommer kunna förstå de komplexa maskininlärda system de består av helt och hållet. Det faktum att algoritmerna är
svårförståeliga och arbetar i skymundan påverkar också hur användare av sociala medier upplever algoritmernas påverkan. Det blev Instagram varse om när
de införde det algoritmstyrda flödet och användarna reagerade mycket starkt.
Användarnas egna valfrihet och förståelse för flödet försvann till förmån till
företagets algoritmstyrning. Däremot visar denna studie att - även om algoritmen är otroligt komplex - är det inte omöjligt att förstå hur Instagram tänker.
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8
8.1

Bilagor
Bilaga 1 - Kategorier

Tidskategorier
Tidsangivelse från Instagram
(Tid inlägget laddades upp från när bilden
tittas på)
0-59 minuter
1 timme
2 timmar
...
1 dag
2 dagar

Innehållskategorier
Kategori
Selfie
Socialt

Kategori

0
1
2
...
36
60

Förklaring/exempel
Bild på kontoinnehavare.
Gruppbilder, kompisgäng,
“groupies”.
Utomhus, friluftsliv.
Sevärdheter från resa, stränder.
Mat i fokus.
Memes, roliga bilder.
Något kopplat till arbete eller
skola, tentaperiod.
Match, gymmet.
Fokus på djur.
Inredning, stilleben.
Reklammärkning, #ad, sponsrat
inlägg.

Förkortning
Se
Soc

Åsikter/politik
Nyheter
Mode
Barn/partner

Egna åsikter, opinionsbildning.
Aktuella händelser, nyhetsvärde.
Outfits, fokus på kläder.
Eget barn eller partner i fokus.

Åp
Ny
Mo
Bp

Övrigt

Bilder som ej passar in i någon
kategori.

Öv

Natur
Resa
Mat
Skämt
Jobb/skola
Sport och träning
Djur
Hemma
Reklam
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Na
Re
Ma
Sk
Js
St
Dj
He
Rek

Kontokategorier
Kategori
Offentlig person kultur
Offentlig person journalist
Offentlig person influencer
Offentlig person sport
Offentlig person politiker
Interagerat med

Inte interagerat med

Följt företag
Icke följt företag

Sajt
Organisation

Förklaring/exempel
Skådespelare, komiker, modeller.
Journalist.

Förkortning
OPK
OJN

Person som arbetar med sociala
medier för att influera. Bloggare,
youtubers.
Professionell
idrottsutövare/expert.

OI

Nu/tidigare folkvald politiker.
Nära vän. Kontakt via Facebook,
Facebook messenger eller
Instagram.
Bekant. Ej kontakt via Facebook,
Facebook Messenger eller
Instagram.
Företag valt att följa.
Företag som ej följs (dessa dyker
endast upp under spronsrade
inlägg).
Nyhetssajter, humorsidor.
Fotbollsförbund,
studentföreningar,
välgörenhetsorganisationer.

OP
TW

31

OS

NTW

FF
FNF

S
OR

8.2

Bilaga 2 - Kritiska värden för Wilcoxons
teckenrangtest

Källa: http://users.sussex.ac.uk/ grahamh/RM1web/WilcoxonTable2005.pdf
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8.3

Bilaga 3 - Rkod Bootstrap
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