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Abstract 
 
Titel: Den svenska filterbubblan – Så ser verkligheten på Facebook ut för unga, politiskt 
aktiva människor i Sverige. 
 
Författare: Filip Häggberg och Johannes Lundberg.  
 
Kurs: Vetenskaplig metod C, Journalistikprogrammet höstterminen 2016. 
 
Antal ord: 14 746 
 
Problemformulering och syfte: Internetaktivisten Eli Pariser berättar i sin bok The Filter 
Bubble: What the Internet Is Hiding from You hur algoritmer på sociala medier filtrerar bort 
innehåll som går emot det användaren tycker om. I stället får användaren ett skräddarsytt 
flöde som bara presenterar innehåll som går ihop med dennes personliga preferenser. Pariser 
argumenterar vidare att filtreringen skapar en filterbubbla, där användaren får uppfattningen 
att alla har samma åsikter som den själv. Det kan, enligt Pariser, leda till åsiktspolarisering där 
människor kommer allt längre ifrån varandra. Syftet med den här studien är att ta reda på hur 
unga, politiskt aktiva människor i Sverige använder Facebook och hur de upplever sina flöden 
på Facebook i förhållande till sina politiska åsikter, för att se hur utbrett internetfenomen som 
filterbubblan är bland svenska användare som tydligt ger uttryck för sina politiska åsikter. 
 
Metod och material: Metoden som ligger till grund för studiens empiriska resultat är en 
enkätundersökning. Analysenheterna består av politiskt aktiva Facebook-användare som är 
medlemmar i politiska ungdomsförbund. Anledningen till att medlemmar i ungdomsförbund 
valdes framför politiska partier är att yngre människor är mer aktiva på sociala medier. 
Enkäten utformades med tjänsten Survey monkey och spreds på Facebook till 
analysenheterna. 
 
Huvudresultat: Studiens empiriska resultat visar att majoriteten av respondenterna befinner 
sig något som Eli Pariser skulle definiera som en filterbubbla, men att de flesta samtidigt är 
medvetna om att åsiktsbilden i Facebook-flödet inte är representativt för det svenska 
samhället i stort.  
 
Nyckelord: Filterbubblor, Echo chambers, Eli Pariser, Facebook, Politik. 
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1.0 Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Utgångspunkten för studien är de möjliga effekter som internet-begreppet, alternativt internet-

fenomenet, filterbubblan kan medföra. För att kunna gå in mer på riktlinjer kring hur 

undersökningen är uppbyggd, samt det övergripande syftet med undersökningen och våra 

frågeställningar, krävs en mer ingående förklaring kring begreppet filterbubblan. 

 

Begreppet kommer från den amerikanske författaren och politiske aktivisten Eli Pariser och 

hans bok från 2011, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You (Pariser, 2011). 

Pariser stämplar sig själv som en politiskt vänsterkant-aktivist i USA och mycket av hans 

arbete har utgått från internet. I många beskrivningar rubriceras han därför som en 

internetaktivist (MIT Technology review, 2013). Som tidig internetanvändare kände Pariser 

sig entusiastisk över möjligheterna som följde med när allt fler människor digitaliserades och 

blev aktiva på internet. Hans tankar var att vi människor genom de interaktiva möjligheterna 

som internet förde med sig skulle få ökad förståelse för varandra trots våra olikheter. Det 

skulle inte bara få fysisk distans att kännas mindre. Även distansen i olika politiska åsikter 

hos människor skulle kortas ned. Pariser trodde inte att alla helt plötsligt skulle börja tycka 

exakt lika, men att förståelsen för våra olika åsikter och tankar skulle öka. Något som till slut 

skulle leda till en mer demokratisk värld. (Pariser, 2011, s. 3) 

 

Pariser märkte efter några års användning av sociala medier som Facebook och andra vanliga 

internettjänster som att Google-söka, att vissa ämnen och personer i hans flöde successivt 

försvann. Pariser brukade gilla att argumentera, fördjupa sig i och försöka förstå sina vänner 

på sociala medier med andra åsikter än han själv. Men allt eftersom tiden gick kunde han inte 

se deras inlägg och länkar i flödet. De tycktes ha slutat dela med sig och uppdatera. Men när 

han sökte upp dessa vänner manuellt märkte han att de visst fortsatt dela och länka på 

Facebook på samma vis som hans vänner med liknande åsikter och intressen. (Pariser, 2011, 

s. 5) Pariser drog slutsatsen att sociala mediers digitala algoritmer är utformade för att ge dig 

som social medieanvändare det du vill ha. De känner igen vad du brukar klicka på och hur din 

omgivning på internet ser ut, och ger dig därefter ett skräddarsytt utbud med material som 

passar dina preferenser och narrativ.  
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Efter iakttagelserna kände Pariser inte längre samma entusiasm över internet och den möjliga 

världen där global kommunikation och informationsutbyte stärker demokratin. I stället ser han 

faran med det hela, att vara fast i sin filterbubbla och inte veta vad som försiggår utanför. 

Samt ge en skev världsbild när det kommer till politiska åsikter och viktiga händelser i 

världen. Något som enligt Pariser i själva verket kan leda till en mindre demokratisk värld 

med åsiktspolarisering där vi människor kommer längre ifrån varann i stället för närmare 

(Pariser, 2011, s. 5) 

 

I den här undersökningen är tanken att se vad internetfenomen som filterbubblan gör med 

människor i Sverige som är aktiva på sociala medier. För att lättare kunna se till åsikter och 

politiska ideologier är det lämpligt att man begränsar och riktar undersökningen till människor 

som är politiskt aktiva i Sverige. Människor som får antas reagera kring och sprida material 

över sociala medier som just innehåller politik och åsikter. För att sedan få fler 

jämförelsepunkter i undersökningen är tanken att få med personer från flera sidor av 

åsiktsspektrat i Sverige. Den grundläggande informationen vi vill ha från de politiskt aktiva är 

om de håller till i mitten, till höger eller till vänster när det gäller politiska åsikter i svensk 

politik. 

 

Men sedan vill vi ju också se till att dessa politiskt aktiva personer faktiskt använder sociala 

medier. Undersökningen kommer enbart att fokusera på den sociala mediejätten Facebook 

som har ett högt antal svenska användare (Findahl, Davidsson, 2015). Statistik visar dessutom 

att yngre människor i Sverige i större utsträckning har och är aktiva på Facebook (Findahl, 

Davidsson, 2015). Därför tänker vi enbart vända oss till politiskt aktiva i ungdomsförbund i 

de svenska riksdagspartierna Centerpartiet (CUF), Moderaterna (MUF) och 

Socialdemokraterna (SSU) som vi förenklat anser stå för de politiska åsiktspunkterna: i 

mitten, till höger eller till vänster.   

 

Sammanfattningsvis och med ovanstående problembakgrund i åtanke är den här 

undersökningen därför tänkt att vara ett så kallat fall av människors medieanvändning. Där vi 

efter att undersökt unga, politiskt aktiva personers Facebook-användning, ska kunna säga 

något om hur filterbubblan och liknande effekter över sociala medier påverkar deras 

omvärldsuppfattning. Både när det gäller på det sociala mediet och i “verkligheten”. 
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1.2 Syfte  
Syftet är att ta reda på hur unga, politiskt aktiva människor i Sverige använder Facebook och 

hur de upplever sina flöden på Facebook i förhållande till sina politiska åsikter. Med hjälp av 

forskning inom sociologin och med traditionell samt modernare medieforskning på sociala 

medier hoppas vi sedan kunna dra slutsatser om vad detta kan få för effekter.  

 

1.3 Frågeställningar  
• Till vilken grad upplever unga, politiskt aktiva människor i Sverige att deras 

Facebook-flöden består av innehåll som går ihop med deras egen politiska åsikt? 

• Upplever unga, politiskt aktiva människor i Sverige att deras Facebook-flöden ser 

olika ut beroende på vilken åsikt de har? 

• Påverkar deras Facebook-flöden hur de upplever att åsiktsbilden ser ut utanför 

Facebook, i det svenska samhället i stort? 

2.0 Teori och tidigare forskning 

2.1 Vi tar det från början... 
För att sätta teorin om filterbubblan i ett historiskt perspektiv har vi tagit avstamp i sociologen 

Jürgen Habermas teori om “det offentliga rummet”.  I boken ”The Structural Transformation 

of the Public Sphare” beskriver Habermas hur det offentliga rummet har förändrats genom 

tiderna. På 1700-talet träffades politiska aktörer för att diskutera och forma politiska projekt, 

med syfte att hålla medborgarna uppdaterade och informerade. Detta för att ge dem möjlighet 

att förstå och hålla koll på vad regeringen gjorde. (Habermas, 1991, s. 151–153) Habermas 

skriver att det offentliga rummet på 1700-talet i första hand utgjordes av samhällets elit, som 

hade intressen i ekonomi och kapitalism. 

Paralleller finns mellan det som Habermas beskriver som det offentliga rummet och det som 

Pariser kallar filterbubbla. Människor från samma samhällsklass träffades och diskuterade – 

utan att få höra vad människor i andra kretsar hade för tankar och perspektiv på saker och 

ting.  
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När massmedia i form av radio, TV och press kom in i bilden trodde forskare att debatten i 

det offentliga rummet skulle bli mer för alla, inte bara samhällets elit (McQuail, 2010, s. 

151).  Massmedia skulle sudda ut gränserna mellan samhällsklasserna och spräcka dåtidens 

filterbubbla. Tron var att informationen som massmedia skickade ut skulle nå alla människor, 

oberoende av samhällsklass. Det visade sig sedermera inte vara helt sant, eftersom 

informationsflödet dominerades av få röster och att media hade en övermakt över vad som 

förmedlades. Kommersialiseringen av mediemarknaden gjorde också att tillgången 

begränsades och att möjligheten för alla att delta i debatten motverkades (McQuail, 2010, s. 

151).  

 

Sedan kom internet och de traditionella medierna digitaliserades. Digitaliseringen hyllades 

bland annat av forskaren Stephen Coleman som nu trodde att nya forum skulle skapas, där 

alla skulle ha möjligheten att ingå i intressegrupper och skapa opinion (Axford, Huggins, 

2001, s. 109–127). Nu skulle alla kunna ta del av all den information som omvärlden hade att 

erbjuda och det offentliga rummet, och den offentliga debatten, skulle vara öppen för alla att 

delta i.  

 

Men så har alltså inte blivit fallet enligt Eli Pariser. I boken ”The filter bubble: What the 

internet is hiding from you” argumenterar han för att digitaliseringen av medier inte gjort så 

att människor kan mötas i den offentliga debatten. Pariser skriver att människor med olika 

intressen, politiska ideologier och nationaliteter etc. inte har samma möjligheter att ta del av 

samma information. Det är det som han kallar för filterbubbla. Bubblan gör det svårare för 

människor som har olika preferenser och uppfattningar att ta del av samma information och 

därav försvåras även möjligheten till en nyanserad debatt (Pariser, 2011, s. 164). 

 

2.2 Dagordningsteorin – avgör filterbubblan vad vi tycker är viktigt? 

Fenomenet filterbubblan är som tidigare beskrivet i problembakgrunden en effekt av 

människors medievanor i allmänhet, och beteende på sociala medier i synnerhet. Är du som 

Eli Pariser vänsteraktivist och utifrån det har vänner på sociala medier som är av samma 

politiska åsikt är det innehåll som speglar de åsikterna som dominerar ditt flöde på sociala 

medier. Det är med andra ord det materialet du tar del av – och det materialet du pratar om.  

Det kan därför dras paralleller mellan effekterna av en filterbubbla och teorin om Agenda 

setting, eller dagordningsteorin. Teorin beskrivs i boken Setting the agenda av Maxwell 
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McCombs, och enligt den har massmedia makten över vad medborgarna, eller publiken, anser 

vara viktiga frågor (McCombs, 2004, s. 10–11). Ett simpelt exempel kan vara om hur 

massmedia rapporterar om ett politiskt val. De frågor som får mest utrymme i medierna är 

också de frågor som publiken anser vara viktigast. 

 

Om vi återvänder till effekterna av människors beteende på sociala medier finns det likheter 

mellan det och effekterna av att publiken påverkas av massmedias rapportering. Om effekten 

av vårt beteende på sociala medier är att vi hamnar i en filterbubbla och mestadels tar del av 

material som överensstämmer med våra egna åsikter, är det just det materialet som sätter 

agendan för vilka frågor vi tycker är de viktigaste.  

 

Vi får heller inte glömma att de traditionella massmedierna finns med bland det material som 

riktas till oss i sociala medier. De algoritmer som granskar vårt beteende på exempelvis 

Facebook, kan bara presentera material som faktiskt publicerats där. Med andra ord spelar 

även massmedierna en roll i hur den filterbubbla vi hamnar i ser ut, om än en liten. Om vi till 

exempel har en Facebookanvändare X som är politiskt aktiv moderat, och även är med i 

Facebook-grupper som är positiva till Moderaterna samt har många Facebook-vänner som 

också är moderater, ska hen enligt teorin om filterbubblan ha ett flöde som domineras av 

material som är positivt till Moderaterna. Om de traditionella medierna då publicerar 

moderatvänligt material via sina Facebook-kanaler, kan Facebook-användares X flöde till viss 

del fyllas av det materialet. Vid händelse av det blir massmedierna en del av den filterbubbla 

som Facebook-användare X hamnar i. Enligt dagordningsteorin upplever publiken att de 

frågor som media rapporterar om som de viktigaste (McCombs, 2004, s. 10–11). Alltså kan 

Facebook-användare X uppleva rapporteringen av Moderaterna som den viktigaste, och då 

hamna än djupare i sin filterbubbla. Detta som en effekt av både hens beteende på sociala 

medier och traditionell massmedias rapportering.  

 

2.3 Gatekeeping – vem är det som bestämmer? 

En annan teori som kan komma att förklara vad effekterna av filterbubblan kan ha för 

konsekvenser är teorin om Gatekeeping. Teorin är en av den äldsta inom media- och 

kommunikationsforskningen och termen användes första gången på 1940-talet av den tysk-

amerikanske psykologen Kurt Lewin. Då applicerades den främst som en teori inom 
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människors gruppdynamik, men har alltså genom åren blivit vanligt förekommande inom 

media- och kommunikationsforskningen (Shoemaker, Vos, 2009, s. 11–12). 

 

Teorin handlar om urvalsprocessen av publicerade nyheter inom media. Nyhetsredaktioner 

och liknande får in massor med data, information och nyhetstips, men endast en liten del av 

detta material utnyttjas och blir i slutändan publicerad som en så kallad nyhet. Begreppet och 

processen gatekeeping är således en liknelse med hur redaktionerna agerar som ”grindvakter” 

för vad som blir eller inte blir en nyhet, alltså vad publiken får eller inte får ta del av. Vilka 

nyheter som sedan går igenom de imaginära grindarna avgörs av en mängd olika faktorer. 

Materialet går oftast igenom flera beslutsprocesser när det kommer till arbetsprocess, 

nyhetsvärdering och medielogiken (vilka nyheter som lämpar sig för formen och typ av 

medie). (Shoemaker, Vos, 2009, s. 15–16). Till slut publiceras en nyhet men under arbetets 

gång har mycket av ursprungsmaterialet fallit bort som en följd av gatekeeping-processen. 

Kort sammanfattat kan man alltså säga att teorin om gatekeeping är en teori för hur publikens 

världsuppfattning, när det kommer till händelser omkring dem, konstrueras och styrs av 

nyhetsmedia. 

 

I början på 2000-talet skrev bland andra forskaren Pamela J. Shoemaker om gatekeeping-

teorin och dess påverkan på politiska beslut som nyheter. Shoemaker med flera märkte att 

nyheten, alltså ett specifikt politiskt beslut ansågs viktigare hos publiken beroende på hur 

mycket och stort den figurerade i media (Shoemaker et al. 2001). Vid den här tidpunkten 

utgick forskarna från traditionella medier, det vill säga papperstidning, radio och TV. Men i 

och med internet och sociala mediers intåg på mediearenan ändrades synen på gatekeeping 

och traditionell nyhetsmedias roll som en slutgiltig ”grindvakt”. 

 

2008 försökte sig forskaren Karine Barzilai-Nahon på att vidareutveckla teorin om 

gatekeeping och ta den in i det moderna informationssamhället med sociala nätverk och 

internet. Resultatet blev en uppdatering vid namn ”network gatekeeping”. Skillnaden mellan 

”network gatekeeping” och den äldre traditionella teorin om gatekeeping är förmågan att 

applicera teorin på fler typer av informationsflöden, inte enbart traditionell nyhetsförmedling 

från de traditionella medierna. Barzilai-Nahon föreslog med sin uppdatering en djupare och 

mer flexibel tolkning av begreppet gatekeeping. Hon ser rollen som gatekeeper som mer 

flytande. Något som kan intas av fler än bara nyhetsredaktionerna själva och som kan byta 

betydelse beroende på situation (Barzilai-Nahon, 2008).  
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Skillnader mellan traditionell nyhetsförmedling och nyhetsspridning över internet och sociala 

medier är närhet, alltså att publiken inte behöver förlita sig på nyhetsmedierna för att ta del av 

en nyhet. De kan istället närma sig ursprungskällan till nyheten genom internet. En annan 

skillnad är tidsförloppet av en nyhet. Publiken behöver inte vänta på att det traditionella 

nyhetsmediet ska publicera. De kan själva aktivt ta del av en händelse när de vill, i många fall 

direkt när det händer (Weibull, Wadbring, 2014, s. 279–280). Gatekeeping-teorin applicerad 

på nyhetsförmedling över sociala medier är uppdelad i tre steg, alltså tre “grindar”. Den första 

handlar likt traditionell gatekeeping om vad som överhuvudtaget blir en nyhet. Den andra 

handlar om vilka av dessa nyheter som går vidare till sociala medier. Den sista ”grinden” 

handlar om vad mottagarna väljer att dela vidare över flödena i sina sociala nätverk. 

 

Både gatekeeping-teorin och den tidigare nämnda dagordningsteorin härstammar från äldre 

medieforskning, som i och med sociala mediers intåg visserligen krävt uppdatering, men som 

fortfarande går att applicera på dagens mediesamhälle. I denna studie om filterbubblor på 

sociala medier är båda teorierna betydelsefulla. Som vår problembakgrund antyder tar vi 

språng ur internetaktivisten Eli Parisers iakttagelser, och han använder sig till exempel av just 

gatekeeping när han förklarar sina upptäckter. Pariser är enligt egen utsago en tidig användare 

av internet och trodde att internet och sociala mediers intåg skulle sudda ut gränser mellan 

människor. Genom möjligheten till global kommunikation över dessa verktyg skulle vi 

komma närmare varann oberoende av var vi befann oss geografiskt, socialt och politiskt. Det 

hela skulle även ge ett medielandskap där nyhetsflödet inte längre styrdes av stora tidningar 

och faktiska människor i form av redaktioner (gatekeepers). I stället skulle flödet av 

information och nyheter vara mer öppet och grindvakterna skulle i mångt och mycket vara 

publiken själva, vilket Pariser berättar om i ett så kallat TED-talk (Pariser, 2011, 1:01). Men 

Pariser argumenterar vidare att människors beteende på sociala medier gör att det i slutändan 

blir sociala mediers algoritmer som är den slutgiltiga grindvakten, som en effekt av vad just 

den specifika användaren har för preferenser (vad den klickar på, delar och gillar). Man skulle 

kunna se det hela som det fjärde steget (fjärde grinden) av ”network gatekeeping”. 

 

2.4 Echo chambers – det ekar om det vi håller med om 

Innan framväxten av sociala och andra digitala medier fanns det en teori som till stor del 

liknar teorin om filterbubblan. Begreppet “echo chamber” (ekokammare) blev känt i slutet av 

90-talet som en effekt inom marknadsföring. John Scruggs, en lobbyist för det amerikanska 
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tobaksföretaget Phillip Morris, förklarade echo chamber-effekten 1998 i ett memo till en 

person i företagets ledning. Scruggs beskrev det hela som en strategi som går ut på att få ett 

visst budskap att genom betrodda källor eka fram till beslutsfattare och målgruppen för 

budskapet. I stället för att direkt förmedla sitt budskap till målet, låter man informationen 

studsa runt innan den slutligen kommer fram. Scruggs skriver: ”Ju mer ett specifikt budskap 

ekar genom gruppen kring målet desto större blir påverkan” (Scruggs, 1998). 

 

Inom media är echo chamber-effekten en liknande metafor som den om filterbubblan. En 

faktisk ekokammare används ofta inom radioproduktion för att fabricera ljudet av att vara i en 

grotta eller liknande miljö där det ekar. Men inom mediaforskning handlar det om en effekt 

där en leverantör av information kommer med ett specifikt påstående. Ofta är det ett politiskt 

budskap och kan till exempel handla om att höga skatter är bra tillsammans med en 

argumentation om varför det är så. Påståendet tas sedan upp och repeteras av individer med 

liknande åsiktsuppfattning som ursprungsleverantören, ibland i nya versioner som passar 

deras åsikter ännu bättre. Informationen tas återigen upp av fler individer som i sin 

åsiktstillhörighet håller med om påståendet om höga skatter och det repeteras ut igen, alltså 

ekar likt i en ekokammare (Hosanagar, 2016). Effekten fortsätter och till slut antar en stor del 

människor att en extremversion av grundinformationen är sann, även om det kanske finns 

material och argument för att höga skatter även skulle kunna ha negativa följder. 

 

Effekten kan antas fungera på samma sätt över internet och sociala medier. Påföljder av 

filterbubblor och algoritmernas påverkan gör att sociala medie-användare hela tiden får sina 

egna åsikter tillbaka som ett eko. Något som gör att deras åsiktsbild hela tiden bekräftas. 

Diskuterbart är även att det hela kan leda till en skev världsbild där användaren tror att just 

deras åsikter är de mest förekommande i samhället i stort. 

 

2016 hade italienska och amerikanska forskare ambitionen att se om echo chambers verkligen 

existerade på sociala medier. Efter en undersökning där fokus låg på italienska och 

amerikanska Facebook-användares relation till två kategorier av inlägg (konspirationsteorier 

och vetenskap), menade forskarna att de kunde ge kvantitativa bevis på att echo chambers 

faktiskt existerar på det sociala mediet Facebook (Quattrociocchi, Scala, Sunstein, 2016). 

Förklaringen ligger i att användare, precis som teorin om filterbubblan antyder, tenderar att 

främja material och narrativ som stödjer deras åsiktsbild. Beteendet beror enligt forskarna på 

en tendens i mänskligt beteende kallat konfirmeringsbias. En tendens som innebär att vi 
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omedvetet är selektivt uppmärksamma på information som bekräftar våra egna uppfattningar. 

Allt enligt kognitiv psykologi (Lundh, Montgomery, Waern, 1992, s. 50–51). Forskarna såg 

också att detta beteende skapar svallvågor av information inom åsiktskretsar, men också att 

ihopklumpandet av den omedvetet valda informationen skapar murar, gruppolarisering samt 

att den selektiva exponeringen av information ökar ännu mer. Det vill säga, ekar vidare och i 

större utsträckning (Quattrociocchi, Scala, Sunstein, 2016). Precis så som effekten beskrevs 

av lobbyisten John Scruggs inom marknadsföringen av tobak. 

 

Liknande forskning som den ovanstående har gjorts ur en mer psykologisk utgångspunkt. Den 

italienske forskaren Alessandro Bessi släppte 2016 sin forskning som visar på att folk inom 

specifika echo chambers inte bara hamnar där på grund av deras politiska åsikter. Utan att 

liknande psykologiska personlighetstyper även drar sig till samma echo chamber. Likt de 

tidigare nämnda forskarna tittade även Bessi på Facebook-användare som reagerat kring 

inlägg som antingen handlade om vetenskap eller konspirationsteorier. Bessis resultat visar att 

individers varande i specifika echo chambers på sociala medier formar deras psykologiska 

profil. Slutligen konstateras att specifika personlighetsdrag gör människor mer eller mindre 

kapabla att engagera sig i att stödja ett specifikt narrativ inom virtuella echo chambers (Bessi, 

2016). 

 

Forskningen om echo chambers och dess effekter kan användas i den här undersökningen 

eftersom det är möjligt att utgå ifrån att personer som är medlemmar eller delaktiga i politiska 

förbund, både i verkligheten och över sociala medier, kan tänkas tillhöra en echo chamber. 

Genom att vara medlem i politiska förbunds grupper på Facebook och därmed öppet visa sin 

politiska tillhörighet går det att dra möjliga slutsatser om personen: Personens vänner på 

Facebook har mest troligt samma eller liknande politiska åsikter som denne själv, personen 

delar material och information som stämmer in och bekräftar dennes politiska narrativ, 

personen får även sin åsiktsbild bekräftad i sitt flöde på Facebook samt att personen kanske 

tror att dennes åsikter och föreställningar är de mest förekommande, inte bara på det sociala 

mediet, utan också i ”verkligheten”. Det sista påståendet kan variera med hänsyn till hur stor 

medvetenhet personen i fråga har om filterbubblor och echo chambers. Kanske vet personen 

om att den befinner sig inom dessa fenomen. Något som gör att denne inte tror så högt och 

förhåller sig lika naivt till sina åsikter som teorierna beskriver. Personen kanske brinner för 

sin politiska filosofi, delar material som stödjer åsikterna och engagerar sig, men samtidigt vet 
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om att inte hela bilden visas i sitt flöde och att personen är väl medveten om hur 

åsiktslandskapet kan tänkas se ut i samhället i stort. 

 

2.5 Tidigare forskning  
Efter att ha publicerat sin bok och etablerat filterbubblan som ett fenomen och möjligt 

problem rörde Eli Pariser upp känslor inom medievärlden. 

 

Hans teori får kritik från bland annat Facebook själva, som i en egen studie påstod att det är 

användaren själv som väljer att inte ta del av information som inte går hand i hand med deras 

personliga preferenser (Bakshy, Messing, Adamic, 2015). 

 

“Vi fastställer slutligen att användarens egna val spelar större roll än algoritmerna på 

Facebook”, skriver forskarna bland annat. “Makten att exponera sig själv till perspektiv från 

den andra sidan (andra åsikter) på sociala medier ligger hos individerna”, skriver de också 

(Bakshy, Messing, Adamic, 2015). 

 

Enligt studien hjälper Facebooks algoritmer snarare till med att presentera material med 

innehåll som inte går hand i hand med användarens preferenser, även om forskarna medger att 

nyhetsflödet på Facebook påverkas starkt av vad användaren själv gillar och delar. 

 

Den slutsats som Facebook-forskarna kommer till är att algoritmerna spelar sin roll när de 

väljer ordning på var olika material placeras i användarens nyhetsflöde, men att det är 

användaren som har det slutgiltiga valet i vad den vill, och inte vill, interagera med. 

 

Facebooks studie fick sedermera kritik av sociologen Nathan Jurgenson, som påstår att 

slutsatsen om att det är användaren själv som väljer bort information snarare än algoritmerna, 

inte stämmer (Jurgenson, 2015). Enligt Jurgenson använde sig Facebook av ett urval av 

Facebook-användare som inte alls var representativt för verkligheten. I studien var snittåldern 

betydligt högre än hur det egentligen är, enligt Jurgenson. Han påstår att Facebooks egentliga 

syfte för studien var att visa världen att deras algoritmer inte alls lägger sig i och påverkar 

deras användares egna val.  
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Nathan Jurgenson kommer även fram till att Facebooks algoritmer, som ger användaren ett 

skräddarsytt flöde för vad hen är intresserad av, påverkar användarens beteende. Eftersom 

användaren är av uppfattningen de allra flesta tycker som hen själv, delar också användaren 

bara material som matchar de åsikterna. Detta för att användaren vet att den inte får någon 

spridning på vad den delar eller publicerar, om inte dennes vänner håller med om vad 

materialet speglar för åsikter (Jurgenson, 2015). 

 

Faran som Nathan Jurgenson beskriver med att Facebook förnekar att deras algoritmer spelar 

en stor roll över vilket flöde användarna presenteras för är att de inte förstår att de sätter en 

journalistisk agenda. Enligt Jurgenson tar inte Facebook sin roll som nyhetskälla på allvar, 

vilket är problematiskt eftersom de till stor del används som nyhetskälla för sina användare 

(Jurgenson, 2015). 

 

Förutom Facebook har även den amerikanska analytikern Jacob Weisberg kritiserat Eli 

Parisers slutsatser. I en ovetenskaplig artikel visar han ett test där fem personer med olika 

ideologiska bakgrunder gjorde samma Google-sökning. Det hela ledde till nästan identiska 

sökresultat och filterbubblans egentliga påverkan ifrågasattes (Weisberg, 2011). 

 

2.6 Vad kan denna undersökning bidra med? 

Fenomenen över sociala medier som filterbubblan och tidigare nämnda echo chamber har 

bearbetats av forskningen sedan de upptäcktes. Men den digitala utvecklingen går idag snabbt 

och landskapet på sociala medier är ständigt i förändring. Genomarbetade undersökningar och 

stora studier har gjorts på människors sociala medie-användning. Men inte med 

utgångspunkten för den här undersökningen, det vill säga unga, politiskt aktiva människor i 

Sveriges medieanvändning. Det här är något som ligger till grund för denna inledande 

undersökning där vi vill studera fenomenet med filterbubblor och liknande effekter över 

sociala medier, för att sedan kunna ge en bild av hur medieanvändningen ser ut bland politiskt 

aktiva i Sverige och hur dessa personer förhåller sig till sitt Facebook-flöde. Allt med hjälp av 

informationen vi får av den valda målgruppen för studien.  

 

Kort sammanfattat vill vi beskriva målgruppens beteende och uppfattning av sociala medier 

och relatera det till fenomen som filterbubblor och echo chambers. En forskning med mer 

förklarande ambitioner tänker vi kan komma i ett senare skede. 
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3.0 Metod 

Studiens metodologiska syfte är att erbjuda en beskrivande undersökning, där vi genom en 

kvantitativ studie med statistik vill visa på hur politiskt aktiva människor i Sverige använder 

Facebook och hur de upplever sina flöden på Facebook i förhållande till sina politiska åsikter. 

Det är av vikt att få in så mycket information som möjligt och en enkätundersökning låg 

därför till grund för insamlandet av data. 

 

3.1 Population och urval 
Undersökningen innefattar endast det sociala mediet Facebook. Anledningen är att Facebook 

är en stor aktör inom den sociala mediesfären – och har mest besökare av alla sociala medier i 

Sverige (Alexa, 2016). Facebook är i december 2016 dessutom den fjärde mest besökta 

webbplatsen i Sverige totalt sett (Alexa, 2016). Enligt statistik från 2015 använder sig 70 

procent av Sveriges internetanvändare av Facebook (Findahl, Davidsson, 2015). Utöver 

statistik är känslan att chansen att ha vänner från fler åsiktskanter är större på Facebook än på 

till exempel Twitter.  

 

Målgruppen för studien är unga, politiskt aktiva människor i Sverige som är medlemmar i ett 

politiskt ungdomsförbund och som i någon mån använder det sociala mediet Facebook. Första 

steget och avgränsningen är att specifikt välja ut vilka politiskt aktiva som ska nås. Valet föll 

på att rikta in sig på tre av Sveriges politiska ungdomsförbund, Socialdemokraterna (SSU), 

Centerpartiet (CUF) och Moderaterna (MUF). Allt, eftersom vi vill ha en förenklad och 

övergripande, men samtidigt en någorlunda representativ bild över hur den politiska 

åsiktsbredden ser ut i Sverige, men då utan extrempartier på båda kanterna. SSU står i 

undersökningen förenklat för politiska åsikter till vänster, CUF i mitten och MUF till höger. 

Vi har inte för avsikt att undersöka partitillhörigheten hos personerna och vilket av de tre 

förbunden som en deltagare tillhör spelade sedermera ingen roll när de väl svarade på 

enkäten. Vi är väl medvetna om att dessa tre förbund inte går att placera så förenklat (till 

vänster, i mitten, till höger) inom det breda politiska landskapet som vi gjort i denna studie. 

Däremot sågs detta som ett sätt att få jämn fördelning från de tre valda åsiktsgrupperna “Mest 

till vänster”, “I mitten” och “Mest till höger”. Något som också blev utfallet (Se 

resultatredovisning för enkätfråga 3). 
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Vi har valt ungdomsförbund eftersom vi utgår från att den yngre generationen i större 

utsträckning har och använder sig av sociala medier. Statistik från 2015 visar att den största 

andelen Facebook-användare finns i åldersgruppen 16–25 år. Där 84 procent använder 

Facebook sporadiskt och 80 procent gör det dagligen (Findahl, Davidsson, 2015). 

När ovanstående faktum tagits i beaktning står klart att populationen för undersökningen är 

yngre politiskt aktiva i svenska politiska ungdomsförbund som har och använder Facebook. 

Det är alltså dessa vi genom undersökningen vill uttala oss om i den slutliga analysdelen. 

Detta med hjälp av det strategiska urvalet av personer som är medlemmar i en sluten 

Facebook-grupp för SSU, CUF respektive MUF. Anledningen till valet av personer i just 

slutna grupper över Facebook är att vi också vill kunna uttala oss om svarsfrekvensen i 

undersökningen. Alltså kontrollera hur många som möjligtvis kan ha nåtts av den. Något som 

kan vara svårt när det gäller just enkätundersökningar som släpps fria över sociala medier. 

(Dillman, Smyth & Cristian, 2009, s. 8–9). 

 

3.2 Undersökningsmetod 

För att kunna beskriva hur människorna i urvalet upplever sitt flöde på Facebook behöver vi 

samla information och ställa frågor kring användandet av Facebook och deras syn på sitt eget 

flöde av information. Det leder oss till en så kallad frågeundersökning. Här går att välja 

mellan intervjuundersökning eller enkätundersökning (Esaiasson, 2012, s. 227–235). 

Eftersom vi, som tidigare antytt, ville ha så mycket information som möjligt från så många 

analysenheter som möjligt föll valet på en enkätundersökning. Intervjuundersökning 

avfärdades på grund av sitt tidskrävande arbete som troligen inte ger oss möjlighet att få 

tillräckligt många enheter att analysera. 

 

I ett tidigt stadie diskuterade vi möjligheterna till att ta del av politiskt aktiva människors 

flöden på Facebook, för att själva se hur det skiljde sig mellan människor med olika åsikter. 

Vi valde bort det alternativet främst av två anledningar. För det första befarade vi att det 

skulle ta betydligt längre tid, och ge oss betydligt färre analysenheter än vad en 

enkätundersökning ger. Först skulle vi behövt ta kontakt med personerna personligen, för att 

sedan antingen träffa dem eller ta del av deras inloggningsuppgifter. För det andra befarade vi 

att vi själva skulle behöva ta för mycket plats i undersökningen. Det skulle krävas att vi skulle 

avgöra vilken politisk åsikt personen har, och vilken politisk åsikt det material som fanns i 

flödet representerade. Vid enkätalternativet är det analysenheterna själva som får stå för det. 
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Resultaten från enkätundersökningen analyserades sedan i statistikprogrammet SPSS. Där 

lades samtliga enskilda respondenter till enkäten in tillsammans med deras svar. Frågorna 

fördes in i programmet som så kallade variabler och svarsalternativen omvandlades till så 

kallade variabelvärden. Till exempel i enkätfråga 4 där vi frågar efter hur deltagaren själv 

beskriver sin politiska tillhörighet med alternativen “Mest till vänster”, “I mitten” eller “Mest 

till höger”. Frågan blev variabel nummer 4 i SPSS och alternativen fick variabelvärdena 1 till 

3. Efter att samtliga frågor bearbetats på samma sätt skapades en databas för studien i SPSS. 

Därefter analyserades vår data med hjälp av statistik i form av diagram och tabeller. En tjänst 

som programmet SPSS tillhandahåller.  

 

3.3 Enkäten 

Det viktigaste för oss när vi började med att utforma enkäten var att varje fråga var tvungen 

att förankras i det teoretiska ramverket. Vi förstod att kopplingen till teorierna skulle hjälpa 

oss senare – i resultat och analysdelen, där vi analyserar svaren från enkäten med hjälp av det 

valda teoretiska ramverket.  

 

För att ha en hög intern validitet har vi som tidigare nämnt kopplat frågorna i enkäten till 

teoretiska resonemang från vårt valda teoretiska ramverk, för att på så sätt vara säkra på att vi 

mäter det vi uppgett oss för att mäta.  

 

Likväl var det viktigt för oss att inleda enkäten med neutrala frågor, som exempelvis kön och 

ålder. Detta för att inte skrämma bort respondenterna med komplicerade frågor (Barmark, 

Djurfeldt, 2015. s. 67–68). 

 

Vi lyckades även hålla enkäten relativt kort, bestående av endast nio frågor och en svarstid på 

knappt en minut i genomsnitt, enligt våra pilottester av enkäten. Förhoppningen var att detta 

skulle ge oss bästa möjliga förutsättningar för att få så många svar som möjligt. 

 

Som tidigare nämnt utfördes ett pilottest på enkäten, där vi vände oss till vänner och bekanta 

som vi redan visste var politiskt aktiva inom olika ungdomsförbund. Vi hade inte möjligheten 

att närvara på plats när de svarade, då samtliga befann sig på andra orter. Vi fick i stället 

feedback via mejl och när vi summerade det hela var uppfattningen att vi inte behövde 
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korrigera något. Testpersonerna hade inga problem med att svara på enkäten och de förstod 

frågorna väl. 

 

Distributionen av enkäten gjordes med hjälp av administratörer eller ombudsmän från de olika 

ungdomsförbunden. Det var med dem vi först tog kontakt, för att diskutera smidigast möjliga 

lösning för både dem och för oss. Resultatet blev sedermera att enkäten publicerades av 

administratören, i en sluten Facebook-grupp för medlemmar i ungdomsförbundet. Efter 

samtalen stod det klart att vi skulle få ut enkäten i CUF:s allmänna, slutna Facebook-grupp 

med 1,268 medlemmar, SSU:s slutna Facebook-grupp i Göteborg och i Stockholm som 

tillsammans har 772 medlemmar. Samt i MUF:s slutna Facebook-grupp i Malmö med 658 

medlemmar.  

 

Det ovanstående ledde till att enkäten spreds i grupper där det totala medlemsantalet är 2,698 

personer. Men för att kontrollera exakt hur många av dem som nåtts av enkäten återkopplade 

vi med administratörerna som hjälpt oss efter att ha stängt enkäten för svar. De kunde i sin tur 

se det så kallade “reach-antalet” för hur många som nåtts av inlägget med den bifogade 

enkäten.  

 

Totalt hamnade siffran för de som nåtts av de olika inläggen på 1,088 personer. 

Undersökningen resulterade i 94 svar. Något som ger oss en svarsfrekvens på 8,6 procent 

(94/1088=0,086). 

 

(Se hela enkäten i bilaga 1.) 

 

3.4 Metodkritik och problem  

Valet av just en enkätundersökning ger direkt några automatiska och standardmässiga hinder. 

Nackdelar som finns är bland annat att det är svårt att ha kontroll över respondenterna i 

undersökningen (Esaiasson, 2012. s. 236). De kan svara oärligt eller genomföra enkäten flera 

gånger från olika enheter. Något som ger oss förutsättningen att vi aldrig riktigt kan vara 100 

procent säkra på att svaren från undersökningen är tillförlitliga. Med det i åtanke kan vi sedan 

gå in på övriga svårigheter i studiens metodval. 
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Att göra en enkät om politiska åsikter kan redan där vara ett problem. Men eftersom 

undersökningen riktar sig mot personer som är aktiva inom politiken borde det inte vara 

någon hemlighet åt vilket håll de lutar åt åsiktsmässigt. Enkäten är dessutom helt anonym 

vilket även det ger respondenterna mindre oro för att bli utpekade eller ditsatta. Ändå fanns en 

del svårigheter med att få ut enkäten till vissa av ungdomsförbundens slutna grupper på 

Facebook. Efter telefonsamtal med en samordnare för Facebook-gruppen MUF Stockholm 

skickade vi internetlänken till enkäten. Efter någon timme kom svaret: “Vi avböjer att delta, 

tack, men nej tack”. Gruppen hade givit oss många analysenheter och vi fick istället leta reda 

på andra MUF-grupper i landet.  

 

Trots snabb framgång hos CUF med delning direkt i deras största slutna Facebook-grupp 

konstaterades det att distributionen var svår. De samordnare och företrädare som kontaktades 

var ofta inte direkt samarbetsvilliga och många gånger krävdes det flera mail och 

telefonsamtal fram och tillbaka innan vi fick enkäten delad i någon av grupperna. Ett annat 

alternativ för distributionen hade kunnat varit interna maillistor. Men dessa har förbunden 

ingen skyldighet att ge ut och kanske själva har svårt att kontrollera. Metoden med slutna 

Facebook-grupper var nog i slutändan ändå den smidigaste inom de omständigheter vad gäller 

tid och resurser som råder för denna studie. 

 

Svårigheterna med distributionen gav ett relativt lågt antal svar än det som önskades 

inledningsvis. Metoden att låta enkäten bli delad över Facebook i så kallade grupper ger också 

en väldigt låg svarsfrekvens. Vi kan kontrollera hur många som nåtts av enkäten genom 

statistik som Facebook visar över hur många unika användare som sett inlägget. Men även om 

en användare sett inlägget är det svårt att räkna med att personen klickar sig in på en länk som 

delas över Facebook. Flödet ändras ju snabbt och en enkätlänk kan lätt försvinna bland den 

stora blandningen av material. 

 

Tidigare forskning visar på att enkäter som sprids över internet varierar stort i sin 

svarsfrekvens. Där siffror från cirka 10 procent upp till 77 procent uppmätts (Kaplowitz et al, 

2004). Men kan till och med antas vara ännu lägre än så när en enkät släpps lös över sociala 

medier (Dillman, Smyth & Cristian, 2009, s. 446–448). Därför får vår svarsfrekvens som är 

beräknad till 8,6 procent antas vara normal och med omständigheterna godkänd.   
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Innan utskicket av enkäten hade vi en målbild med cirka 50 svarande från vardera tre av de 

utvalda ungdomsförbunden, alltså 150 svar totalt. Men efter att ha jobbat med att få ut den i så 

många interna grupper som möjligt fick vi efter närmare en vecka stänga enkäten med nästan 

100 svar totalt. Målbilden föll, men efter ett resonemang kring faktumet att vi samlat in svar 

från nästan 100 unga, politiskt aktiva människor i Sverige, och därmed nästan 100 unika 

användares beteende på och upplevelse av sina Facebook-flöden, får det hela anses som en 

relativt god källa till analyser och slutsatser. 

 

Det slutliga hindret som ständigt låg över undersökningen var tiden. Allt med att utforma, 

testa, skicka ut, och slutligen få svar på enkäten var mer tidskrävande än väntat. Det hela 

ledde till att vi fick kortare tid till att genomarbeta studiens alla delar. En undersökning med 

längre tidsperiod hade givit möjlighet att gå djupare in i delar som att samla in svar och 

kanske där till och med återkoppla med respondenterna en tid efter undersökningen för att se 

om nya intressanta iakttagelser gått att göra. Det hade också givit tid att gå djupare och 

bredare när det kommer till analys av själva resultatet. Något som också det kunnat visat på 

nya intressanta upptäckter när det kommer till människors beteende på sociala medier. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Den interna validiteten i studien antas vara god, då vi på ett tydligt och konkret sätt ställt 

enkätfrågorna med valda teorier som grund. I boken Statistisk verktygslåda skriver författarna 

att systematiska mätfel uppstår när det är dålig överenskommelse mellan det teoretiska 

begreppet och variabeln. (Barmark, Djurfeldt. 2015. s. 51–52) Det har vi uteslutit genom att 

precis tvärtom haft en bra överenskommelse mellan teorin och frågorna. 

 

Vi kan även argumentera för att studiens reliabilitet är god. Detta tack vare att en pilotstudie 

av enkäten konstruerades och testades på andra människor, som precis som respondenterna i 

vårt urval, var politiskt aktiva i olika ungdomsförbund. Pilotstudien visade sedermera att 

testpersonerna förstod frågorna väl, och inte hade några problem med att avsluta enkäten. Ett 

annat tecken på hög reliabilitet är att det interna bortfallet var lika med noll. Ingen av 

respondenterna hoppade över någon fråga eller avslutade enkäten i förtid. Utöver det var vi 

även noggranna när vi kodade våra resultat i SPSS. Vi kodade resultaten varsin gång och fick 

samma utfall båda gånger. 
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Att generalisera de resultat studien gett kommer däremot inte att vara möjligt i den mån vi 

hoppats. Med tanke på att den totala populationen för studien är samtliga människor i Sverige 

som är medlemmar i ett ungdomsförbund och har Facebook, är antalet medverkande 

respondenter (94) för lågt för att generalisera. 

4.0 Resultat och analys 

I den här delen presenteras resultatet för undersökningen. Det vill säga hur de 94 unga, 

politiskt aktiva deltagarna svarat på samtliga nio enkätfrågor. Analyser och teoretiska 

kopplingar redovisas allt eftersom resultaten, nästan uteslutande i diagramform, presenteras. 

Kapitlet inleds med en övergripande resultatredovisning med tillhörande analyser av 

enkätundersökningens ytligare delar. Med andra ord de mer informativa frågorna i 

undersökningen (enkätfråga 1–5, se bilaga 1).  

Därefter följer två delar av resultatredovisning och djupanalyser av de mer djupgående 

frågorna i enkäten. Alltså de frågor som ligger till grund för studiens syfte och 

frågeställningar, och som är teoretiskt bundna. (enkätfråga 6–9, se bilaga 1). Två delar där 

första djupanalysdelen innefattar resultaten för undersökningen i stort. Alltså hur de politiskt 

aktiva unga människorna som deltog i undersökningen svarat. I den andra djupanalysdelen är 

deltagarnas resultat uppdelade i hur de placerat sig själva när det kommer till politisk åsikt. 

Det vill säga åt vilket håll de anser sig själva dra åt när det kommer till politiska filosofier och 

åsikter. Även i dessa två delar analyseras resultatet allt eftersom det presenteras. 

 

4.1 Del 1. Övergripande analys av informativt resultat 

4.1.1 Facebook-användning 
Den inledande frågan för deltagarna i studien var om de hade en användarprofil i deras namn 

på Facebook. Tanken bakom det hela var för att redan i ett tidigt skede kunna avvisa 

respondenter som eventuellt inte har en profil på Facebook men ändå kommit i kontakt med 

enkäten. Eftersom enkäten endast spreds över Facebook var detta inte troligt, men för att 

försäkra oss om att inga Facebook-lösa skulle genomföra enkäten lades frågan ”	Har du en 

Facebook-profil i ditt namn?” som inledning. Internetföretaget Survey monkey vars tjänster vi 

använt oss av för att utforma enkäten har som alternativ att, vid ett specifikt svar på någon av 

frågorna, avsluta enkäten direkt. Funktionen lades in i den inledande frågan, och om någon av 

respondenterna hade svarat ”nej” skulle enkäten avslutats direkt samtidigt som respondenten 
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Ålder	(antal)

15-17	år 18-20	år 21-25	år 26-30	år Över	30	år

25	st

33	st

20	st

0	st

blivit ett bortfall (icke svarande) i övriga åtta enkätfrågor. Men av samtliga 94 svaranden var 

det ingen som saknade en användarprofil i sitt eget namn på Facebook, och funktionen kom 

aldrig till användning. Det var däremot bra för fortsättningen av undersökningen att inga 

bortfall noterades i denna inledande fråga, som ju annars hade inneburit bortfall på resten av 

undersökningens åtta frågor. 

4.1.2 Ålder 
  Diagram 1 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Diagram 1 visar vilken ålder de svarande respondenterna hade vid tillfället då de svarade på 

enkäten. Det som kan utläsas är att 16 personer var mellan 15 och 17 år, att 25 personer var 

mellan 18 och 20 år, att 33 personer var mellan 21 och 25 år, att 20 personer var mellan 26 

och 30 år och att ingen respondent var över 30 år. Diagrammet visar också att samtliga 94 

respondenter svarade på frågan. 

Det kommer inte att läggas någon tung vikt på att analysera respondenternas ålder, då varken 

det teoretiska ramverket eller problematiseringen av filterbubblan tyder på att ålder har någon 

stor betydelse. Vi har i metod-delen förklarat varför vi riktade in oss på yngre politiskt aktiva 

människor – för att de är mer aktiva på Facebook och därför är mer relevanta att ha med i 

undersökningen. (Findahl, Davidsson, 2015) Anledningen till att vi delade upp det i 

åldersspann var för att ge oss själva möjligheten att se om det fanns några betydande 

skillnader, men några sådana hittades inte. 

16	st	

Antal	svarande:	94	st	
(100	%)	
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Kön	(antal)

Kvinna Man Annat

45	st49	st

0	st

4.1.3 Kön 
Diagram 2 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Diagram 2 visar vilket kön de svarande respondenterna har. Som diagrammet beskriver var 49 

av de 94 respondenterna män, och 45 av dem var kvinnor. Ingen respondent beskrev sig att 

vara av ett annat kön än man eller kvinna. Diagrammet visar också att samtliga 94 

respondenter svarade på frågan. 

Precis som med variabeln ålder kommer inte heller variabeln kön att analyseras vidare. Detta 

av samma anledning – att det i teorin inte finns någon påstådd koppling mellan kön och 

problembakgrund. Även här var variabeln med i undersökningen i syfte att hitta kopplingar 

som tidigare inte dokumenterats i det valda teoretiska ramverket, vilket inte kunde hittas i 

denna studies resultat. 

 

 

 
 
	

Antal	svarande:	94	st	
(100	%)	
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Hur	skulle	du	beskriva	din	politiska	åsiktstillhörighet	med	
hjälp	av	följande	alternativ?	(antal)

Mest	till	vänster I	mitten Mest	till	höger

31	st

29	st

4.1.4 Åsiktstillhörighet 

Diagram 3 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Diagram 3 visar hur respondenterna med hjälp av tre alternativ har fått beskriva sin politiska 

åsiktstillhörighet. 29 respondenter svarade mest till höger, 31 i mitten och 34 mest till vänster. 

Diagrammet visar även att samtliga 94 respondenter svarat på frågan. 

Variabelvärdena kommer att användas i ett senare skede i detta avsnitt, för att hjälpa oss 

analysera andra variabler. Det kan dock konstateras att fördelningen blev jämn mellan 

åsiktskanterna, och det kan antas att de tillfrågade ungdomsförbunden (SSU, CUF, MUF) 

genererat ett likartat antal respondenter i varje åsiktsgrupp. 

 

 

 

 
 
 
	

34	st	

Antal	svarande:	94	st	
(100	%)	



	 24	

Är	du	medlem	i	ett	politiskt	partis/förbunds	grupp	eller	sida	
på	Facebook?	(antal)

3	st

Ja

Nej

4.1.5 Grupper på Facebook 

Diagram 4 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Diagram 4 visar hur många respondenter som är medlemmar i en Facebook-grupp för någon 

av de tillfrågade ungdomsförbunden (SSU, CUF, MUF). Svaret är att 91 respondenter är 

medlemmar, men 3 respondenter inte är det.  

Eli Pariser argumenterar (Pariser, 2011, s. 5–6) för att Facebook-användares beteende på 

Facebook påverkar hur deras filterbubbla ser ut, att det vi interagerar med (gillar, delar, 

kommenterar) skapar ett flöde där vi bara ser material som går hand i hand med våra 

personliga preferenser. Därför är den här variabeln viktig i studien, eftersom den enligt teorin 

om filterbubblan påverkar respondenternas Facebook-flöde.  

 

4.2 Del 2. Djupanalys 

4.2.1 Interaktion med politiskt innehåll på Facebook 
I diagrammen som följer redovisas hur ofta respondenterna interagerar med innehåll på 

Facebook. Diagram 5 visar hur ofta de delar, gillar eller kommenterar politiskt innehåll som 

stämmer överens med deras egna politiska åsikt, medan Diagram 6 visar hur ofta de gör det 

med politiskt innehåll som, tvärtom, inte överensstämmer med respondentens politiska åsikt. 

91	st	

Antal	svarande:	94	st	
(100	%)	
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Den sammantagna bilden av båda diagrammen är att unga, politiskt aktiva människor tenderar 

att oftare interagera med innehåll som passar deras egna politiska åsikt. Det konkretiseras 

genom att konstatera att 47 respondenter enligt egen utsago aldrig interagerar med innehåll 

som inte går ihop med deras egen åsikt, medan bara 14 respondenter aldrig interagerar med 

innehåll de från ett åsiktsperspektiv håller med om. Resterande 80 interagerar alltså med 

innehåll som går ihop med deras egen åsikt i någon mån. 

        Diagram 5	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

                        Diagram 6 
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Eli Parisers teori om filterbubblan förklarar att de personer som ofta interagerar med innehåll 

som representerar åsikter som de själva håller med om, löper en större risk att hamna i det han 

beskriver som just en filterbubbla. Facebooks algoritmer ska då anpassa flödet så att du bara 

ser innehåll som är likartat med vad du själv interagerar med (Pariser, 2011, s. 4–5). 

En fråga som kan ställas efter att i Diagram 5 och Diagram 6 ha konstaterat att respondenterna 

är mer benägna att interagera med innehåll de håller med om än innehåll som går emot deras 

åsikter är: Vem är det egentligen som bestämmer vad de interagerar med? Är det dem själva?  

Naturligtvis är det Facebook-användaren som tar beslutet för vad den ska gilla, dela eller 

kommentera, men det är algoritmerna som styr över vad användaren faktiskt kan se i sitt 

Facebook-flöde. Algoritmerna skulle då fungera som en slags digital grindvakt, eller 

Gatekeeper, eftersom användarens urval av innehåll begränsas och skräddarsys (Barzilai-

Nahon, 2008). 

Enligt sociologen Nathan Jurgenson kan anledningen till att Facebook-användare hellre 

interagerar med innehåll som är av samma åsikt som de själva har, i stället ha en social 

förklaring, snarare än att algoritmerna fungerar som grindvakt. Han menar att användaren 

föredrar att interagera med sådant innehåll för att uppfattningen är att alla tycker som hen. Det 

i sig är ett resultat av filterbubblan – att användarens flöde till stor del bara presenterar 

innehåll som den själv tycker om, vilket får användaren att tro att det är det enda andra skriver 

om. Användaren i fråga interagerar då bara med det innehåll som den själv, och vad den tror 

resten av dennes Facebook-nätverk, tycker om (Jurgenson, 2015). 

Ett ytterligare perspektiv som kan fungera som förklaringsmodell är vissa i sammanhanget 

relevanta psykologiska teorier. Forskning på echo chambers visar att människor är mer 

benägna att interagera med innehåll som bekräftar deras egna åsiktsbild. Enligt teorin är det 

omedvetet hjärnan som selektivt väljer att uppmärksamma sådant som bekräftar ens egen 

uppfattning. (Quattrociocchi, Scala, Sunstein, 2016) Det skulle också kunna vara en 

förklaring till resultatet i Diagram 5 och 6. 
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4.2.2 Flödesupplevelsen 
        Diagram 7 

	 	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

Oavsett om det är respondenterna själva som medvetet väljer att till större del interagera med 

innehåll de själva håller med om, eller om det är algoritmerna som mer styr dem dit, kan vi 

konstatera att det leder till ett flöde där deras åsikter är mer förekommande än innehåll som 

inte delar deras åsikter. Det kan utläsas ur Diagram 7. Enbart fyra (”Nej, åsikter som liknar 

mina är i minoritet” och ”Nej inte alls”) respondenter av totalt 94 har intrycket att deras egen 

åsikt är i minoritet i deras flöde, medan majoriteten (62 respondenter) uppger att innehåll som 

matchar deras egen åsikt dominerar deras flöden helt och hållet eller är i majoritet.  

Det kan sedermera inte med hjälp av Diagram 5, Diagram 6 och Diagram 7 bevisas att det är 

respondenterna som i någon mån interagerar med innehåll de själva håller med om som är de 

som också har ett flöde som mestadels består av innehåll de själva håller med om. Det kan 

lika gärna vara en respondent som svarat att den aldrig interagerar med innehåll den själv 

håller med om, som också svarat att dennes Facebook-flöde mestadels består av samma slags 

innehåll. 

Därför ska vi nu ta en titt på Diagram 7.2. I diagrammet är variabelvärdena från Diagram 5 

respektive Diagram 7 ihopslagna, för att på ett tydligare sätt kunna se samband mellan hur 
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respondenterna svarat på de olika frågorna. Från Diagram 5 har variabelvärdena ”Mer än en 

gång om dagen”, ”En gång om dagen”, ”Varannan dag” och ”2–3 gånger i veckan” lagts ihop 

till variabelvärdet ”Ofta”. Variabelvärdet ”1 gång i veckan eller mindre” har döpts om till 

”Sällan” och variabelvärdet ”Aldrig” har fått vara kvar. 

Från Diagram 7 har variabelvärdena ”Ja, helt och hållet” och ”Ja, åsikter som liknar mina är i 

majoritet” slagits ihop till ”Hög överensstämmelse mellan flöde och politisk åsikt”. 

Variabelvärdet ”Åsikterna är blandade” har döpts om till ”Blandade åsikter i flödet”, medan 

variabelvärdena ”Nej, åsikter som liknar mina är i minoritet” och ”Nej, inte alls” har slagits 

ihop till ”Låg överensstämmelse mellan flöde och egen åsikt”. Vi har bortsett från 

variabelvärdet ”Vet ej” och betraktar de två respondenterna som bortfall.                      

                     Diagram 7.2 
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Vad Diagram 7.2 visar är att en klar majoritet av de respondenter som i någon mån (ofta eller 

sällan) interagerar med innehåll som överensstämmer med deras egen politiska åsikt också har 

ett flöde som domineras av åsikter av det slaget. Däremot kan vi också se att hälften av de 

respondenter som aldrig interagerar med innehåll som överensstämmer med egen åsikt också 

förefaller att ha ett flöde som domineras av egna åsikter. Hur går det ihop? En förklaring kan 

vara att de respondenterna, som är politisk aktiva, har vänner på Facebook som delar dennes 

politiska uppfattning. Diagram 4 visade att 91 av 94 respondenter är medlem i ett politiskt 

partis eller ungdomsförbund på Facebook, vilket sannolikt innebär att de också har vänner 

som är med i samma grupp. Eli Pariser menar i sin bok att Facebooks algoritmer inte enbart 

skräddarsyr användarens flöde utefter dennes aktiviteter, utan också användarens omgivning 

och vänner (Pariser, 2011, s.17). 

Kopplingen mellan respondenternas interaktioner och utformningen av deras flöden kommer 

att fortsätta analyseras senare i detta avsnitt, men först ska det faktum att respondenternas 

flöde i majoritet stämmer överens med deras egen politiska åsikt belysas. Genom att titta på 

antingen Diagram 7 eller Diagram 7.2 kan det konstateras att 62 av 94 respondenter upplever 

att deras flöde är en reflektion av deras egna åsikter. Sju respondenter svarade helt och hållet 

och 55 svarade ”Ja, åsikter som mina är i majoritet”. För att belysa det faktum ur perspektivet 

om vad det kan ha för effekter kan dagordningsteorin med fördel användas.  

Enligt dagordningsteorin påverkas mediakonsumenter av det som massmedia rapporterar om. 

Mer specifikt så anser de som följer rapporteringen att de frågor som det rapporteras om mest 

i massmedia är de viktigaste frågorna (McCombs, 2004, s. 10–11).  

De respondenter som uppfattar att deras flöde helt och hållet eller i majoritet består av 

innehåll som representerar samma åsikt som de själva har, kan då mycket väl drabbas av den 

effekten i form av att det förstärker deras uppfattning om deras egen åsikt. Hur då? Jo, 

traditionell massmedia (radio, TV och press) har som bekant en stark närvaro på sociala 

medier, inte minst på Facebook. Och efter att det innehåll som massmedia publicerar, precis 

som allt annat innehåll, via sociala, psykologiska och/eller tekniska mekanismer	blir filtrerat 

utefter användarens personliga preferenser, får användaren en onyanserad bild av 

rapporteringen. Respondenten får bara se det massmediaproducerade innehållet som passar in 

på personen själv. Om då dagordningsteorin får säga sitt, tycker då hen att det som massmedia 

rapporterar om, alltså det som denne redan håller med om, är de viktigaste samhällsfrågorna. 

Då förstärker det bara respondentens filterbubbla, eftersom hen bara får möjlighet att 
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interagera med det innehåll som går ihop med deras egna åsikter, och dennes flöde filtreras 

ytterligare.  

Effekten är även intressant ur ett gatekeeping-perspektiv. Den första gatekeepern, eller 

grindvakten, i det här fallet är redaktionen bakom innehållet. Först gör de ett nyhetsurval, och 

resultatet av det blir innehållet. Sedan väljer redaktionen hur innehållet ska publiceras och 

presenteras. Det är så traditionell gatekeeping har beskrivits, men i den mer digitala värld vi 

lever i idag har teorin byggts på. Om redaktionen då väljer att publicera materialet på 

Facebook, finns chansen att alla Facebookanvändare kan ta del av det. Det är då de nya, 

digitala grindvakterna spelar ut sin roll (Barzilai-Nahon, 2008). När massmedia publicerar 

innehåll på Facebook, tappar de i viss mån, makten över vilka som tar del av det. I stället är 

det algoritmerna på Facebook som utefter individuella användares preferenser filtrerar 

innehållet och bara presenterar det för användare som, enligt deras tidigare interaktion med 

innehåll, är intresserade av det. Innan internets genombrott då traditionell massmedia var den 

första, och enda gatekeepern var det också dessa som satte agendan och enligt 

dagordningsteorin bestämde vad konsumenterna tyckte vara viktigt. Nu är det snarare 

algoritmerna som sätter agendan, åtminstone för Facebook-användare, eftersom de bestämmer 

vad för massmediaproducerat innehåll som användaren tar del av. Vad som kan konstateras 

är, genom att titta på resultatet i Diagram 7 och 7.2, att den nya gatekeepern skapar ett flöde 

som till stor del består av innehåll som går hand i hand med respondentens politiska åsikter. 

Nu ska fokus åter riktas mot kopplingen mellan respondenternas svar på hur ofta de 

interagerar med innehåll och hur de upplever sitt flöde. Efter att ha tittat på Diagram 7.2 kan 

vi inte dra någon slutsats över hur respondenternas vanor att interagera med innehåll som 

”passar” dem påverkar hur de upplever sitt flöde i förhållande till sina åsikter. Istället riktar vi 

blickarna mot Diagram 7.3. Diagrammet visar hur ofta respondenterna interagerar med 

innehåll som inte överensstämmer med deras egen politiska åsikt, och hur det påverkar deras 

flöde. 
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                     Diagram 7.3 

 

Här kan en sak konstateras: Ju mindre respondenterna interagerar med innehåll som inte 

reflekterar deras egna åsikter, desto större överensstämmelse finns det mellan respondentens 

flöde och politiska åsikt. Den gråa kolumnen i den första grupperingen till vänster visar att av 

de 45 respondenter som svarade att de aldrig interagerar med innehåll som inte reflekterar 

deras åsikter har 34 av dem, 76 %, angett att deras flöde överensstämmer med deras åsikter. 

Med det i beaktning får resultatet från Diagram 7.2, som visade att de som i någon mån 

interagerar med innehåll som reflekterar deras egna åsikter hade högre överensstämmelse 

mellan flöde och egen åsikt, mer stöd. Den sammantagna bilden blir då att ju mer 

respondenten interagerar med innehåll som matchar dennes åsikt, desto större 

överensstämmelse mellan respondentens flöde och politiska åsikt. Och ju mindre 

respondenten interagerar med innehåll som inte reflekterar deras politiska åsikt ökar också 

överensstämmelsen mellan personens flöde och politiska åsikt. 

44% 

56% 

0% 

63% 

32% 

5% 

76% 

20% 

4% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Hög	överensstämmelse	mellan	flöde	och	
egen	politisk	åsikt

Blandade	åsikter	i	flödet Låg	överensstämmelse	mellan	flöde	och	
åsikt

Hur	upplevs	Facebook-flödet	överensstämma	med	egen	politisk	
åsikt.

(I	procent,	uppdelat	i	hur	respondenterna	svarat	på	frågan	om	hur	
ofta	de	delar,	kommenterar	och	gillar	politisk	material	som	INTE	

överenstämmer	med	egen	politisk	åsikt)

Ofta	(9	st) Sällan	(38	st) Aldrig	(45	st)

4	
st	

24	
st	

34	
st	

5	
st	

12	
st	

9	
st	

2	
st	 2	

st	

Antal	svarande:	92	st	(97,8%)	
Bortfall:	2	st	”Vet	ej”	(2,2%)	

Svar	på	frågan:	”Hur	ofta	delar	eller	
kommenterar	du	politiskt	innehåll	på	
Facebook	som	INTE	överensstämmer	med	
din	egen	politiska	filosofi?”	



	 32	

3

35

52

4

0

10

20

30

40

50

60

Överensstämmer	helt	och	
hållet

Överensstämmer	till	stor	del	
men	en	del	åsikter	som	

finns	i	det	svenska	samhället	
saknas	i	mitt	flöde

Överensstämmer	till	viss	del	
men	många	åsikter	som	

finns	i	det	svenska	samhället	
saknas	i	mitt	flöde

Överensstämmer	inte	alls

Till	vilken	grad	tror	du	att	den	politiska	åsiktsbilden	i	ditt	
Facebook-flöde	överensstämmer	med	åsiktsbilden	bland	

svenska	folket?	(antal)

Antal	svarande:	94	st	(100	%)

4.2.3 Verklighetsuppfattning 
    Diagram 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har tidigare konstaterat att studiens urval i majoritet har ett Facebook-flöde som helt och 

hållet eller i majoritet består av innehåll som reflekterar respondenternas egna politiska 

åsikter. Med andra ord finns tendenser till att dessa respondenter befinner sig i en vad Eli 

Pariser skulle kalla en filterbubbla. I problembakgrunden resonerar Pariser över vad det kan 

ha för effekter, och beskriver sina farhågor. Bland annat menar han på att de som är i en 

filterbubbla kan vara fast i den även utanför Facebook, och att det skulle ge en skev världsbild 

i form av att personen tror att hela världen tycker som den. (Pariser, 2011, s. 15) Efter att ha 

sett resultatet i Diagram 8, kan vi konstatera att de respondenter som deltagit i denna studie i 

klar majoritet inte ligger i den riskzonen. 91 av 94 respondenter medger att samhället utanför 

Facebook inte är representativt för de åsikter som de kan se i sitt Facebook-flöde. De 91 står 

för respondenterna som inte har svarat att åsiktsbilden i deras flöden överensstämmer helt och 

hållet. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att majoriteten av de unga, politiskt aktiva 

respondenterna befinner sig i vad Eli Pariser skulle kalla en filterbubbla. Det går även att anta 

att många även är fast i så kallade echo chambers på Facebook, där deras åsikter ständigt 
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kommer ekandes tillbaka. Men, de flesta är medvetna om detta. Något som gör att det i alla 

fall finns någorlunda fog för Eli Pariser med flera att bedarra sina farhågor om vad effekterna 

av dessa fenomen kan leda till. 

4.3 Del 3. Djupanalys – skillnader mellan åsikterna 

För att få en bredare bild av resultatet från Diagram 5 och 6 delas de upp över hur 

respondenterna beskrivit sin egen politiska åsiktstillhörighet med hjälp av alternativen ”mest 

till vänster”, ”i mitten” eller ”mest till höger”. Alltså resultatet i Diagram 3 som visar hur de 

svarade på enkätfrågan ”Hur skulle du beskriva din politiska åsiktstillhörighet med hjälp av 

följande alternativ?”. Allt för att kunna se om det finns några skillnader mellan olika politiska 

åsikter. Interagerar någon av åsiktsgrupperna mer eller mindre med politiskt innehåll i 

Facebook-flödet, som antingen stämmer eller inte stämmer överens med den egna politiska 

filosofin och åsikterna? Finns det underlag för att anta att åsiktsgrupperingar fungerar som de 

beskrivs genom Habermas sociala rum, där endast folk med samma eller liknande åsikter och 

bakgrund interagerar utan att veta vad personer utanför eller i andra ”rum” har för åsikter om 

det. Går det även att driva tesen som teorin om echo chambers säger? Det vill säga att 

människor är mer benägna att ta till sig och sedan föra vidare material och innehåll som 

stämmer överens med de egna preferenserna och åsikterna. 
 

4.3.1 Interaktion – uppdelat i åsiktstillhörighet                                        Diagram 9 
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                                           Diagram 10 

 

Av resultatet ur Diagram 9 och 10 går att utläsa att majoriteten hos varje åsiktsgrupp delar, 

kommenterar och gillar politiskt material och innehåll på Facebook som till större delen 
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jämförelse med hur ofta alternativet ”Aldrig” förekommer syns en stor övervikt till det första. 

Detsamma gäller i Diagram 10. Men då i omvänd ordning, alltså stor övervikt för alternativet 

”Aldrig” i jämförelse med de första fyra som kan rubriceras som ”Ofta”. Nedan följer två 

förtydligande figurer. Där just de fyra första alternativen (Mer än 1 gång om dagen, 1 gång 

om dagen, Varannan dag och 2–3 gånger i veckan) är i hopslaget till en och samma kategori 

som kallas ”Ofta”. Alternativet ”1 gång i veckan eller mindre” får rubriken ”Sällan” samtidigt 

som alternativet ”Aldrig” får stå kvar som den är. 

                     Diagram 9.1 
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                             Diagram 10.1 

 

Nu syns tydligare att respondenterna i större utsträckning delar, kommenterar och gillar 

politiskt innehåll på Facebook som stämmer överens med den egna politiska filosofin. 
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Men med hjälp av Diagram 9.1 och 10.1 går det även att se skillnader mellan de olika 
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undersökningen är de som befinner sig i en mindre och djupare filterbubbla än övriga 

åsiktsgrupper i studien.  

Mindre eftersom innehållet, i teorin, borde vara mindre varierat när det kommer till just 

politiskt material och åsikter. Detta som följd av att de enligt statistiken interagerar mer med 

material och innehåll som stämmer in med den egna politiska filosofin (vi får utgå från att det 

är åsikter som ligger politiskt till vänster).  

Djupare eftersom de, i teorin, får mer innehåll som ”passar” eller överensstämmer med de 

egna preferenserna, samt att åsikterna i högre grad då också borde komma ekandes tillbaka. 

Här är det följderna av att de också i mindre utsträckning interagerar med material och 

innehåll som går emot den egna filosofin gör sig påminda. Därav metaforen med att de 

befinner sig i en mindre eller djupare filterbubbla, där ”opassande” material hela tiden 

minskar i Facebook-flödet, samtidigt som preferenserna med hjälp av Facebooks algoritmer, 

hela tiden blir smalare (mindre), men mer precis (djupare) inställda för att visa ”passande” 

material. 

 

4.3.2 Flödesupplevelsen – uppdelat i åsiktstillhörighet 
Om vi ska tro teorierna om att filterbubblan påverkas av det sociala rummet och echo 

chambers borde resultatet från diagram 9.1 och 10.1 betyda att personer som anser sig vara i 

åsiktsgrupperna ”I mitten” och ”Mest till höger” är i en större filterbubbla, med mer varierat 

innehåll. Vi kan omöjligt utgå från att dessa personer inte befinner sig i någon typ av bubbla 

eftersom också de på samma sätt som personerna i mest till vänster-gruppen, mer ofta än 

aldrig interagerar med material som ”passar” dem. Vidare är beteendet för i mitten- och mest 

till höger-gruppen också liknande mest till vänster-gruppen i diagram 10.1.  

Alltså inget avfärdande av filterbubblans närvaro för i mitten- och mest till höger-gruppen. 

Men det går att i viss mån anta att dessa personer borde ha ett flöde på Facebook som visar 

mer blandat material än de i mest till vänster-gruppen. För att föra det i bevis behöver vi gå 

till enkätfrågan om hur respondenterna upplever sitt Facebook-flöde, och därmed återvända 

till diagram 7. Men denna gång uppdelat i vilken åsiktsgrupp som respondenterna placerat sig 

själva i. 
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Diagram 11 

 

Diagram 11 visar alltså hur respondenterna svarade på enkätfrågan ”Upplever du att politiskt 

material och innehåll i ditt flöde överensstämmer med dina egna politiska åsikter?”. Men 

uppdelade i deras egenupplevda åsiktstillhörighet, alltså hur de svarade på frågan ”Hur skulle 

du beskriva din politiska åsiktstillhörighet med hjälp av följande alternativ?”  

Av resultatet går att visa på de tendenserna som vi tidigare redogjort för. Att respondenterna 

som placerat sig själva i åsiktsgruppen mest till vänster också är de som i störst utsträckning 

upplever att deras flöde på Facebook stämmer överens med just deras politiska åsikter och 

filosofi. Bara fyra respondenter som placerat sig själva i mest till vänster-gruppen upplever att 

åsikter och material är blandat i sitt Facebook-flöde. Något som skulle kunna antas som att 

filterbubblan är mindre, alltså mer anpassad för att ”passa” in, för personer som identifierar 

sig till vänster när det kommer till politiska åsikter. 

För mitten- och mest till höger-gruppen är även alternativet ”Ja, åsikter som liknar mina är i 

majoritet i mitt Facebook-flöde” det mer förekommande. Något som tyder på att en 

filterbubbla kan existera på liknande sätt oberoende av vilken typ av åsiktsgrund en användare 

har. Men nästan en tredjedel av mest till höger-gruppen, och mer än en tredje del av mitten-

gruppen upplever att åsikterna i flödet är blandade. Betyder detta att unga, politiskt aktiva i 

Sverige, som identifierar sig med en mitten- eller högerpolitik löper mindre risk att hamna i 

mindre och djupare filterbubblor? Något som är svårt att generellt fastslå genom denna 

undersökning. Men en möjlig förklaring till tendensen som syns i resultatet av 
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undersökningen skulle kunna vara faktumet att Socialdemokraterna och Miljöpartiet just nu är 

i regering i Sverige. Två partier som uttalat ligger till vänster på den politiska kartan. 

Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU är ju dessutom en av de tre tillfrågade förbunden 

i denna undersökning. 

En stor del av politiskt innehåll och material på Facebook får antas komma från traditionell 

massmedia. I konstruktionen av en filterbubbla måste vi därför räkna med att massmedia har 

en roll, om än en lite mindre. I och med vänsterregeringen i Sverige borde nyheter som berör 

den åsiktssidan vara i majoritet i massmediebevakningen. Statistik från intresseorganisationen 

Sveriges Annonsörer och mediebevakningsföretaget Opoint visar att Socialdemokraterna är 

det mest omnämnda partiet i media under året 2016 (Sveriges annonsörer & Opoint, 2016). 

Med hjälp av dagordningsteorin, som säger att massmedia med sin rapportering sätter 

agendan för vad som är viktigast, kan vi anta att personer som identifierar sig med att ha 

liknande politiska åsikter som just regeringen i Sverige har större chans att exponeras för 

innehåll som ”passar” deras åsikter. 

Vidare förklaring som har med att just vänsteråsikter är i politiskt styre i Sverige kan vara att 

personer med annan politisk tillhörighet, som då befinner sig i opposition, måste se och 

kanske till och med är intresserade av vad som händer vid makten. De måste ju veta vad de 

ska ställa sig emot för att möjligtvis vinna över makten åt deras åsiktskant. Detta skulle tänkas 

leda till att även personer med mitten- och högeråsikter delar eller reagerar på åsikter som 

ligger till vänster, och därför får en något mer nyanserad filterbubbla. Tvärtom då för 

vänsteranhängare vars åsikter är vid den politiska makten. Man skulle kunna tänka sig att de 

mer kan luta sig tillbaka, interagera med ”vänstermaterial” och genom echo chambers på 

Facebook får dessa åsikter ekande tillbaka till sig. Allt medan filterbubblan blir mindre och 

djupare. 

En ytterligare intressant aspekt är att mitten-gruppen i undersökningen inte riktigt upplever 

Facebook-flödet på det sätt som väntades av dem. Lika många ur mitten-gruppen som 

upplever flödet som blandat upplever också flödet som en avspegling av de egna åsikterna. 

Ett mer väntat utfall hade varit att fler ur mitten-gruppen hade placerat sig i variabelvärdet 

”Åsikterna är blandade”. Till detta finns två förklaringar:  

1. Personer som identifierar sig med mittenåsikter kanske i mångt och mycket lutar mer 

åt någon av hållen. Även om de rubricerar sina egna åsikter som att vara i mitten 

kanske det i de flesta ämnen inom politiken lutar mest åt vänster eller höger, vilket 
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skulle göra att någon av kanternas åsikter är mer förekommande i flödet. Det mest 

troliga är åt höger eftersom merparten ur undersökningens mitten-grupp får antas vara 

medlemmar i Centerpartiets ungdomsförbund, CUF. Ett ungdomsförbund till ett parti 

(Centerpartiet) som är en del av Alliansen (Liberalerna, Moderaterna och 

Kristdemokraterna) som tillsammans ligger mer åt höger på den politiska kartan. 

 

2. Den andra möjligheten skulle kunna vara att personer som placerat sig själva i mitten-

gruppen helt enkelt har blandade åsikter när det kommer till politiken. I några frågor 

kanske de lutar mest åt vänster, i andra mest till höger. Om de då också interagerar på 

samma vis över Facebook skulle det betyda att de i sin bubbla får en blandad bild i 

flödet. Ett val av alternativet ”Åsikterna är blandade” skulle ju då vara tänkbart. Men 

om du upplever din politiska filosofi som blandad, och ditt flöde på Facebook består 

av blandade politiska åsikter går det ju även att argumentera för att det flödet 

överensstämmer med din politiska filosofi. Därav förklaringen till att oväntat många 

ur mitten-gruppen valt alternativet ”Ja, åsikter som liknar mina är i majoritet i mitt 

Facebook-flöde”. 

 

4.3.3 Verklighetsuppfattningen – uppdelat i åsiktstillhörighet 
Vad innebär då användningen av det sociala mediet Facebook i samband med politiskt 

åsiktstillhörighet för verklighetsuppfattningen? Med andra ord hur personen i fråga upplever 

hur ”verkligheten”, eller hur det svenska samhället i stort ser ut i förhållande till flödet på 

Facebook. När Eli Pariser sammanfattar konsekvenserna av sociala medie-effekter är det ju en 

rädsla han uttrycker. En rädsla om att personer som fastnar i filterbubblor på sociala medier 

får en skev verklighetsuppfattning och tror att det som händer, pratas om och fokuseras på i 

personens sociala medie-flöde också sker på samma sätt utanför Facebook. Något som i det 

långa loppet kommer leda till en mindre demokratisk åsiktsvärld där vi kommer längre ifrån 

varandra i hur vi ser på politik och åsikter, men även livet i stort. 

Därför görs ett litet test på deltagarna i den här undersökningen i den avslutande enkätfrågan. 

Tidigare har konstaterats att personerna i studien varit relativt medvetna om att deras 

Facebook-flöden inte är helt representativt för hur de politiska åsikterna är i det svenska 

samhället i stort. Majoriteten tänker till och med att deras flöde på ett ganska dåligt sätt 

stämmer överens med åsiktsbilden i Sverige som helhet, och att många åsikter saknas i flödet. 

Men det som ska undersökas är ju även om det finns skillnader på den här frågan när det 
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kommer till vilken politisk åsiktstillhörighet personerna givit sig själva. Nedan följer därför 

resultatet för enkätfrågan ”Till vilken grad tror du att den politiska åsiktsbilden i ditt 

Facebook-flöde överensstämmer med åsiktsbilden bland svenska folket?”, uppdelat i vilken 

åsiktsgrupp som personerna placerat sig i. 

Diagram 12 

 

Av Diagram 12 går att utläsa att samtliga tre åsiktsgrupper har sin majoritet i alternativet 

”Överensstämmer till viss del men många åsikter som finns i det svenska samhället saknas i 

mitt flöde”. Det går egentligen inte att se några större skillnader mellan åsiktsgrupperna och 

vi får anta att deltagarna i undersökningen, sammantaget sett och oberoende av deras politiska 

åsikter, har ganska bra uppfattning om att deras Facebook-flöden oftast inte är särskilt 

representativa för hur åsiktsbilden ser ut i Sverige i stort. Man skulle kunna säga att 

majoriteten är från relativt till väl medvetna om att de kan befinna sig i en filterbubbla på 

Facebook. 

En tendens som däremot går att urskönja är att deltagare i undersökningen som rubricerat sina 

politiska åsikter som mest till höger, i något högre grad är medvetna om att åsiktsbilden i 

flödet inte stämmer överens med åsiktsbilden hos svenska folket. Nästan 60% av mest till 
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höger-gruppen tycker att åsiktsbilden i deras Facebook-flöde till viss del överensstämmer med 

det svenska samhället, men att många åsikter som finns i samhället saknas i flödet. Lätt 

förenklat kan man säga att dessa personer är något mer medvetna om sina filterbubblor. Men 

skillnaderna är ändå för små för att man ska kunna dra några slutsatser kring om graden av 

verklighetsuppfattning har något att göra med vilken typ av politiska åsikter en person har. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten av de unga, politiskt aktiva människorna 

som deltog i undersökningen, oberoende av vilken åsiktsgrupp de tillhör, befinner sig i vad 

Eli Pariser skulle kalla en filterbubbla, eller vad Jürgen Habermas hade benämnt som sociala 

rum. Vidare går att anta att många även är fast i så kallade echo chambers på Facebook där 

deras åsikter ständigt kommer ekandes tillbaka. Men, de flesta är medvetna om detta. Något 

som gör att det i alla fall finns någorlunda fog för Eli Pariser med flera att bedarra sina 

farhågor om vad effekterna av dessa fenomen kan leda till. 

 

5.0 Slutsatser  
För att på tydligaste sätt redovisa de slutsatser som vi kommit fram till i den här studien, 

inleds det här avsnittet med en återblick på frågeställningarna. I direkt anslutning kommer 

dessa sedan besvaras med hjälp av det empiriska materialet som presenterades i föregående 

kapitel.  

– Till vilken grad upplever unga, politiskt aktiva människor i Sverige att deras Facebook-

flöden består av innehåll som går ihop med deras egen politiska åsikt? 

– Upplever unga, politiskt aktiva människor i Sverige att deras Facebook-flöden ser olika ut 

beroende på vilken åsikt de har? 

 

– Påverkar deras Facebook-flöden hur de upplever att åsiktsbilden ser ut utanför Facebook, i 

det svenska samhället i stort? 

 

Majoriteten av respondenterna (62 av 94) svarade att deras Facebook-flöde helt och hållet 

eller i majoritet består av innehåll som reflekterar deras egen politiska åsikt. Med andra ord 

befinner sig de respondenterna i det som Eli Pariser definierar som en filterbubbla. Av 

resultatet klargörs också att de respondenter som oftare interagerar med innehåll som går ihop 

med deras egen åsikt, också oftare har ett flöde som reflekterar den egna åsikten. Samtidigt 



	 43	

konstaterar vi att de som mest sällan interagerar med innehåll som inte går ihop med den egna 

åsikten, också oftare har ett flöde som reflekterar den egna åsikten.  

 

Resultatet visar också att de respondenter som enligt egen utsago har vänsteråsikter till en 

större grad har ett flöde som domineras av åsikter de själva håller med om. Det ger oss bilden 

att de respondenterna befinner sig i en mindre och djupare filterbubbla, än respondenterna 

som är av en annan politisk åsikt. En förklaring till det tas upp i resultatdelen, nämligen att det 

i skrivande stund sitter en vänsterregering i Sverige och att Socialdemokraterna är det mest 

omnämnda partiet i media 2016 (Sveriges annonsörer & Opoint, 2016).  

 

Svaret på den sista frågeställningen är, trots att majoriteten uppger att deras flöde domineras 

av deras egna åsikter, att respondenterna har bra koll på hur åsiktsbilden ser ut utanför 

Facebook. Med andra ord påverkar deras flödesupplevelse inte deras verklighetsuppfattning 

nämnvärt. Eli Pariser befarar att konsekvenser av att befinna sig i en filterbubbla kan vara att 

det ger en skev världsbild där människor tror att alla tycker som den, vilket skulle orsaka 

åsiktspolarisering (Pariser, 2011, s. 15) Några sådana tendenser tycks det dock inte finnas 

bland deltagarna i den här studien. 

 

Syftet med studien formuleras följande: Syftet är att ta reda på hur unga, politiskt aktiva 

människor i Sverige använder Facebook och hur de upplever sina flöden på Facebook i 

förhållande till sina politiska åsikter. Vi lade även till frasen: Med hjälp av forskning inom 

sociologin och med traditionell samt modernare medieforskning på sociala medier hoppas vi 

sedan kunna dra slutsatser om vad detta kan få för effekter.  

 

Syftet är relativt entydigt med frågeställningarna. Den stora skillnaden är tillägget där vi 

beskriver hur vi vill kunna uttala oss om effekter med hjälp av forskning, vilket inger en 

högre abstraktionsnivå till syftet, då det kopplas till teorin. 

 

Vi har redovisat vilka svar våra frågeställningar har genererat, och de svaren omger även 

syftet. Men vilka slutsatser kan vi dra av möjliga förklaringar och effekter till resultatet?  

 

Den kanske viktigaste slutsatsen vi kommer fram till är att de som redan befinner sig i en 

filterbubbla, får det väldigt svårt att komma ur den. Detta genom att applicera 

dagordningsteorin och teorin om echo chambers. Enligt dagordningsteorin tycker människor 
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att det som massmedia rapporterar om är de viktigaste samhällsfrågorna (McCombs, 2004, s. 

10–11), och om man då bara ser det massmediaproducerade innehåll som passar in på ens 

egen åsikt, förstärks den egna åsikten ytterligare. Och enligt teorin om echo chambers är vi 

rent psykologiskt mer benägna att interagera med innehåll vi håller med om – och väljer 

omedvetet bort innehåll vi inte håller med om (Quattrociocchi, Scala, Sunstein, 2016). Om 

personen då någon enstaka gång får syn på ett innehåll på Facebook som inte överensstämmer 

med dennes åsikter, kommer den ändå inte att interagera med det. Hade personen i stället 

börjat interagera med även den typen av innehåll, hade algoritmerna känt av det och börjat 

presentera mer av det i personens flöde. Det hade varit en väg ur filterbubblan, men det är en 

väg vi inte tar av psykologiska skäl.  

 

Som vi tidigare konstaterat, bland annat i metod-delen, är vi av uppfattningen att det resultat 

studien har fått fram inte är relevant att generalisera på fler människor än de som deltar i 

studien som respondenter. De 94 svarande kan inte låtas representera samtliga människor i 

Sverige som är medlemmar i politiska ungdomsförbund på Facebook. Vad studien däremot 

har gjort är att visa tendenser på hur människor i populationen ser på sin egen situation på 

Facebook, samt i vilken mån filterbubblan faktiskt sätter sin prägel. Vi kan med säkerhet 

konstatera att det som Eli Pariser definierar som filterbubblan, faktiskt existerar hos de unga, 

politiskt aktiva människor vi valt att undersöka.  

 

6.0 Slutdiskussion och framtida forskning 

För att sammanfatta studien och arbetsprocessen måste nämnas att det hela med att undersöka 

människors beteende och upplevelser över sociala medier och nätverk är och förblir en snårig 

stig. Landskapet på internet och de sociala medierna är ständigt i förändring och utvecklingen 

för hur användningen av dem går framåt i skrivande stund. Det hela gör det svårt att jaga 

ikapp och sätta fingret på något och samtidigt säga: “Så här är det”. Ambitioner som ju annars 

är det egentliga slutmålet för all typ av forskning. Visst, all typ av forskning och vetenskap får 

anses som “färskvara”. Men kanske ändå att människans beteende och upplevelser över 

internet i ännu högre grad är en “vara” som forskningen måste vara extra noggrann med att 

uppdatera. 

 

Några av dessa svårigheter dök upp genom arbetet med denna uppsats. Att genom en 

enkätundersökning, där du till att börja med, inte har någon egentlig kontroll över deltagarna. 
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Du kan inte kontrollera hur deras inställning är till studien och om de ens förstår konceptet. 

Det är också svårt att kontrollera hur deltagarnas övergripande inställning är till sitt 

Facebook-användande. Kanske är de inte medvetna, eller har svårt att beskriva i vilken grad 

de använder sig av mediet. Att sedan konstruera tillräckligt bra enkätfrågor som ger oss 

pålitlig information, men som samtidigt är förståeliga är svårt att bemästra. Även detta är 

svårt att kontrollera hur bra man lyckats med. Känslan är att vi med de omständigheter som 

råder kring uppsatsen i form av medel och tidsramar, ändå har lyckats väl. Men i en studie 

med obegränsade resurser kan ett annat insamlande av data rekommenderas. Förslagsvis att 

gå djupare och undersöka en del utvalda personers faktiska flöden och erfarenheter på 

Facebook. 

 

I den här studien gjordes inga banbrytande upptäckter, men slutsatserna visar ändå på 

tendenser om hur det kan se ut i en del av verkligheten på internet. Det vill säga hur det 

tenderar att se ut på det sociala mediet Facebook för politiskt aktiva personer i några av 

Sveriges största politiska ungdomsförbund. Både när det kommer till deras användning av 

mediet och hur det uppfattas av dem själva. När det kommer till de teoretiska delarna har vi 

kanske inte tillräckligt stora och konkreta bevis för att filterbubblor, echo chambers eller 

sociala rum låter sin närvaro sätta all prägel på hur verkligheten ser ut på internet och sociala 

medier. Men vi har kunnat se tendenser som tyder på att i alla fall personer med tydliga 

åsikter, i det här fallet yngre politiskt aktiva, kan befinna sig i något som skulle kunna 

benämnas som en filterbubbla, en echo chamber eller ett stängt socialt rum. Eller så befinner 

sig de i alla samtidigt och de tre är olika effekter som på sitt eget sätt påverkar hur en 

användares tillvaro ser ut på sociala medier. 

 

Det som också går att se med denna studies hjälp är att även om en person skulle kunna antas 

befinna sig i en filterbubbla på Facebook, så är medvetenheten ändå relativt hög om detta. 

Något som borde kunna lugna filterbubblans fader, Eli Pariser något. Vars farhågor är att vi 

alla kommer leva i våra bubblor på nätet utan att veta vad som försiggår utanför. Men kanske 

är det honom vi har att tacka. Att han myntade begreppet och sina teorier om filterbubblor på 

internet, var kanske just det som låg till grund för den mängd forskning som bedrivits de 

senaste fem åren och som i slutändan skapat ett medvetande hos den genomsnittlige sociala 

medie-användaren när det kommer till internetfenomen som filterbubblor och vad de kan 

medföra. 
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Som vi ser det kan den här studien i viss mån ligga till grund för en större och mer 

övergripande undersökning på ämnet. I alla fall när det kommer till det övergripande syftet, 

att undersöka hur personer som är politiskt aktiva i Sverige, på och utanför sociala medier, 

påverkas av internetfenomen som filterbubblor. En sådan studie kanske mer ingående skulle 

kunna svara på frågan, “Har sociala mediers intåg gjort att olika åsiktsgrupper i Sverige 

kommit längre eller närmare varann?”. Samt ha ambitionen att generalisera studien på en 

större population där förslagsvis alla politiskt aktiva i samtliga av Sveriges riksdagspartier och 

deras ungdomsförbund ingår. 

 

Avslutningsvis vill vi passa på att rikta ett tack till de som tog sig tid att delta i denna 

undersökning. Men även till de som tog sig tid att bidra med sitt stöd som deltagare i 

pilotenkäten. Samt de personer som kom med idéer och stöd när arbetet gick i stå. 
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BILAGA 1: Enkäten 
 
Enkät om Facebook-användning  
Facebook och politisk tillhörighet 

Redigera 
Hej, vi är två journaliststudenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Just nu skriver vi en C-
uppsats där vi undersöker människors vanor på det sociala mediet Facebook i samband med 
politisk tillhörighet. 
 
Enkäten har skickats till flera av Sveriges politiska ungdomsförbund, och för att få en så 
rättvis bild som möjligt hoppas vi på ditt svar. Ditt deltagande är frivilligt och helt anonymt. 
Enkäten består av nio frågor och tar endast en minut att genomföra. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss! 
fihg1400@student.miun.se 
 
Genom att klicka "Nästa" startas enkäten. 
 
 
1. Har du en Facebook-profil i ditt namn? (Om svaret är nej avslutas 
enkäten automatiskt) 
 
Ja 
 
Nej 
 
2. Ålder 
 
15–17 år 
 
18–20 år 
 
21–25 år 
 
26–30 år 
 
Över 30 år 
 
3. Kön 
 
Kvinna 
 
Man 
 
Annat 
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4. Hur skulle du beskriva din politiska åsiktstillhörighet med hjälp av 
följande alternativ?  
 
Mest till vänster 
 
I mitten 
 
Mest till höger 
 
5. Är du medlem i ett politiskt partis/förbunds grupp eller sida på 
Facebook?  
 
Ja 
 
Nej 
 
6. Hur ofta delar eller kommenterar du politiskt innehåll på Facebook som 
till större delen överensstämmer med din egen politiska filosofi?  
 
Mer än 1 gång om dagen  
 
1 gång om dagen 
 
Varannan dag 
 
2–3 gånger i veckan 
 
1 gång i veckan eller mindre 
 
7. Hur ofta delar eller kommenterar du politiskt innehåll på Facebook som 
INTE överensstämmer med din egen politiska filosofi?  
 
Mer än 1 gång om dagen 
 
1 gång om dagen 
 
Varannan dag 
 
2–3 gånger i veckan 
 
1 gång i veckan eller mindre 
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8. Upplever du att politiskt material i ditt flöde på Facebook 
överensstämmer med dina egna politiska åsikter?  
 
Ja, helt och hållet 
 
Ja, åsikter som liknar mina är i majoritet 
 
Åsikterna är blandade 
 
Nej, åsikter som liknar mina är i minoritet 
 
Nej, inte alls 
 
Vet ej 
 
9. Till vilken grad tror du att den politiska åsiktsbilden i ditt Facebook-
flöde överensstämmer med åsiktsbilden bland svenska folket?  
 
Överensstämmer helt och hållet 
 
Överensstämmer till stor del men en del åsikter som finns i det svenska samhället saknas i 
mitt flöde 
 
Överensstämmer till viss del men många åsikter som finns i det svenska samhället saknas i 
mitt flöde 
 
Överensstämmer inte alls 
 


