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Sammanfattning
I denna uppsats studeras Facebooks roll i politisk representation genom att se till huruvida det
skapas en så kallad filterbubbla på Facebooks “Gilla-sidor”-sida. “Gilla-sidor”-sidan ger en
Facebook-användare rekommendationer till nya sidor att gilla vilket räknas ut efter information
om användaren. Informationen kan härstamma från det användaren har delgett Facebook via
personlig information eller sidor som användaren tidigare har gillat och interagerat med.
Rekommendationerna kan även påverkas av vänner på Facebook samt genom att surfa på andra
hemsidor. Dessa två påverkansfaktorer har dock lämnats utanför denna studie och fokus ligger
således på de två förstnämnda faktorerna.
Studien tar förutom teorin om filterbubblan upp teorier som cyberbalkanisering, echo
chamber och selektiv exponering för att förklara hur information kan påverka och påverkas av
människors val på internet. Studien diskuterar resultat i ljuset av de stora konsekvenser som
information har på medborgare och samhället i stort.
Experimentdelen i studien innefattar skapandet av olika personas, eller fiktiva användare,
på Facebook. Genom statistik har en så högt representerad medelanvändare som möjligt
återskapats. Dessa användare har sedan interagerat med politiska partier. Sedan studeras
Facebooks “Gilla sidor”-sidan med en kvantitativ innehållsanalys för att se vad som studsar
tillbaka på användaren utifrån den genomförda interaktionen.
Centralt i denna undersökning är att förstå den globala debatt om Facebooks roll som
politiskt avgörande i det amerikanska presidentvalet som skedde samtidigt som studien
genomfördes. Vid studiens startpunkt var filterbubblan något som diskuterats inom
forskarvärlden och bland insatta medie-intresserade. När presidentvalet var avgjort kulminerade
diskussioner om Facebooks roll som desinformatör genom att falska nyheter spreds för att
påverka väljare i olika riktningar. Det fick till följd att Facebooks VD Zuckerberg gick ut med att
nya lösningar skulle implementeras för att stävja detta utan att specificera hur.
Denna studie har kunnat se förändringar på “Gilla sidor”-sidan som kan få konsekvenser
för den politiska debatten på Facebook. Dessa förändringar har däremot inte på något sätt
kommunicerats ut av Facebook. Därför tar denna studie även upp problematiken i att studera
sociala medier online och efterfrågar en större transparens och förståelse för hur Facebook
agerar.
Resultaten analyseras utifrån två undersökningstillfällen som visar att Facebook tidigare
har lyft upp politiska sidor för användare i hög utsträckning men numera skapar en mer lokalt
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förankrad “Gilla sidor”-sida. Författarna drar slutsatser om att Facebook i det första
undersökningstillfället tydligt politiserade en politiskt aktiv användare medans en icke-politisk
person inte tog del av politiska sidor i lika hög utsträckning. Studien visar även att en filterbubbla
skapats utifrån blockpolitiska preferenser där mer likgiltig politisk information presenterades för
en persona utifrån politiska block. Slutstatser kan dras om att förändringen som studien
presenterar kommer få konsekvenser för den roll som Facebook spelat som politiskt
samlingsplats. Även om studien enbart fokuserar på en plats på nätverket kan de förändringar
som pekas på i uppsatsen göra plattformen till mindre politiskt engagerande hos användare och
således få konsekvenser för politisk diskussion i Sverige och potentiellt världen.
Nyckelord: Filterbubbla, Facebook, Echo Chamber, Personalisering, Demokrati

Abstract
This paper is about Facebook’s role in political representation. The goal of the study is to
examine the occurrence of filter bubbles on Facebook’s recommendations-page. This page is
called “Like pages” and provides Facebook-users with recommendations of new pages to like
and is created by algorithms that take into account personal information of the user, which pages
the user has liked earlier, friends on the network and other websites the user has visited. The two
latter factors however have been left aside in this study, which focuses instead on personal
information and interaction with Facebook-pages.
Besides the filter bubble-theory, this paper includes theories about “cyberbalkanization”,
“echo chambers” and “selective exposure” in order to explain how information can influence
and is influenced by people’s choices on the internet. The results of this research are discussed in
the light of the large consequences which information has on internet users and society in
general.
The experimental part of the study includes the creating of six fictitious Facebookprofiles with help of several statistics, in order to make the profiles as representative as possible.
Those profiles then interact with different political pages from Sweden. That has an impact on
the recommendations-page, which subsequently is studied with help of a quantitative content
analysis to see what content the user gets back, based on her earlier interactions.
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A central aim of this paper is to understand the global discussion about Facebook’s role
as a political influencer in the US-election 2016, which has taken place during the same period of
time as this paper has been written. When beginning this research, “filter bubbles” was
something that was discussed in science and among media-interested. After the results of the
election were final, the discussions about Facebook’s role as a propagator of fake-news
culminated and the company was accused to have influenced voters. As a reaction to this,
Facebook’s CEO Zuckerberg announced the company will find ways for stopping the
distribution of fake-news on Facebook. Those consequences are already visible in this research
and possible consequences on a political debate on Facebook are discussed. However, the
changes that have been made on Facebook have not been communicated publicly in any way by
the company. For this reason this study also discusses problems that can occur studying onlinecontent and makes demands on a higher transparency of how Facebook’s algorithms work.
The analysis of the results show that Facebook before the changes has recommended its
users pages with political content in a much higher extent than after the change, when the
recommendations-page is mainly based on local-fixed Facebook-pages. The authors draw the
conclusion that Facebook, before the changes, politicized a political active user, while a political
inactive user is not presented for political material in the same extent. Even a filter bubble could
be observed, based on block-political preferences of the user. The authors agree upon that the
changes, Facebook made will have an impact on Facebook’s role as a political forum. Even if
this study only focuses on the recommendations-page on Facebook, the changes that Facebook
made can make Facebook to a less political platform and potentially affect the democracy in
Sweden and all around the world.
Keywords: Filter bubble, Facebook, Echo Chamber, Personalization, Democracy
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1. Introduktion
Borde vi gå med i Nato? Är vinster i välfärden någonting samhället tjänar på? Hur
påverkar flyktingströmmen jobbmarknaden? Det här är politiska frågor som skulle ge olika svar
genom olika källor, och källor finns det gott om. På nätet finns det en uppsjö av olika
plattformar för diskussion om politik som finns representerat på såväl Facebook, Twitter och
Google. Forskare har under senare år allt mer oroat sig för att samhällen kan hamna i en större
segregering ju mer allmänheten vänder sig till tekniken och internet för att få information om
omvärlden (Sunstein, 2009; Mitchell, Gottfied, Kiley & Matsa, 2014). Kritiker har framför allt
hållit Facebook och Google ansvariga för detta på grund av algoritmer som kalibrerar och
personaliserar det innehåll vi söker efter och visar ställningstaganden vi redan håller med om.
Det leder enligt kritiker till så kallade filterbubblor och echo chambers där världsbilden blir
bekräftad av varje användares redan existerande kunskap (Pariser, 2011). Kritiken härstammar
från olika håll. Vissa menar att osynliga algoritmer, skapade av online plattformar fattar beslut å
användarens vägnar, och således tvingar användaren till olika val utan att användaren är
medveten om alternativa valmöjligheter. Andra argumenterar för att partiskhet i användarens
informationsval hämmar möjligheten att få tillgång till olika perspektiv (Bozdag, 2015). Det
skulle leda till minskad respekt mellan motparter och låta förtryckare verka på grund av bristen
av information till medborgarna vilket inte skulle låta medborgarna att finna sanningen, eller
enbart finna en sida av sanningen (Bozdag, 2015). Tillgången till olika perspektiv har länge setts
som en viktig del i ett starkt demokratiskt samhälle (Sunstein, 2009; Habermas, 1996). Däremot
argumenterar vissa forskare, studier av Facebook inkluderat, att effekterna av personalisering är
kraftigt överdriven (Bakshy, Marlow, Rosenn & Adamic, 2012).
Filterbubblans roll för demokratin har de senaste åren varit på tapeten inom
forskarvärlden men har nyligen även aktualiserats i medierna och hos allmänheten efter det
amerikanska presidentvalet 2016. Fejkade nyheter på Facebook, till exempel den om att Påven
skulle stödja Trump (Tufekci, 2016), spreds inför valet och influerade miljontals väljare innan
den korrigerades och påvisades falsk. Påtagligheten i fejkade nyheter avfärdas av Facebooks VD
Zuckerberg som “A crazy idea” (Mannes, 2016) och filterbubblor som “Simply not true” (Price,
2016).
Filterbubblan på Facebook, som denna studie undersöker, skapas av en mängd olika
faktorer. En användare kan få information som skickats vidare från vännerna i nätverket.
Användaren och dess vänner delar ofta samma värderingar. Dina närmaste vänner kalibreras
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även ut av Facebook så du har större sannolikhet att få information från just dessa (Pariser,
2011). Man kan även bli rekommenderad sidor utifrån information om din person, såsom ålder,
vart du bor, vart du loggar in någonstans och din utbildning eller yrke. Spårningsverktyg som
Cookies kan även anpassa den information användaren får till utifrån vart på webben i övrigt
användaren varit (Gauch, Speretta, Chandramouli & Micarelli, 2007).
En användare kan även få filtrerad information på grund av de sidor på Facebook
användaren tidigare interagerat med. Effekten av interaktionen blir dels meddelanden direkt från
sidorna men även genom att användaren blir rekommenderad liknande sidor. Facebook
använder ett rankingsystem där gillningar, kommentarer och delningar värderas olika högt och
som tillsammans räknar ut en enskild plats för varje enskild användare (Bozdag, 2015).
Samlingsplatsen på Facebook där alla de sidor Facebook anser att användaren bör gilla utifrån
informationen som samlats kallas för “Gilla Sidor”.
Eftersom filtrerad information kan leda till stora konsekvenser för den demokratiska
processen (Sunstein, 2009; Pariser, 2011), är denna undersökningens ändamål att kunna leverera
svar kring hur mycket skillnad i information användare får till sig beroende på den politisk
åskådning. Unikt för denna studie är att Facebook-vänner inte studeras. Fokus ligger istället på
delgivandet av personlig information samt interaktioner med olika politiska Facebook-sidor.
Med hjälp av ett experiment och en kvantitativ innehållsanalys mäts den information som
“personor”, skapade av författarna, får till sig på Facebooks “Gilla sidor”-sida. Experimentdelen
innehåller val författarna gör för att skapa en medel-användare på Facebook och sedan se
skillnader huruvida politiskt kommenterande spelar någon roll i innehåll som genereras av
Facebook i form av rekommendation. Innehållsanalysen jämför sedan resultaten över två
perioder för att se skillnad över tid samt att komma upp i ett representativt antal enheter.
Ingen tidigare forskning har gjorts på Facebooks “Gilla sidor”-sida utifrån vad
författarna kunnat hitta och även om det finns exempel från USA är det svenska politiska
systemet annorlunda uppbyggt och förefaller således ge andra svar på filterbubblan på Facebook
än i andra länder.
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1.1 Syfte
Informationsbearbetning och personalisering av och för internetanvändare är ett hot mot
upplysningen i informationssamhället. Syftet med arbetet är att se effekter av politiskt
interagerande på Facebook och hur det eventuellt skapar en så kallad filterbubbla. Genom att
studera vilken typ av information en användare blir presenterad för, genererat av Facebooks
rekommendationer av sidor, vill studien öka allmänhetens förståelse för personalisering och
inneslutenhet på internet samt upplysa internetanvändare om processer som samlar och
distribuerar information på nätet.

1.2 Frågeställningar
Vår övergripande forskningsfråga för denna uppsats är:
● På vilket sätt formar Facebook sin ”Gilla sidor”-sida beroende på en användares politiska
åskådning?
Den skall besvaras med följande underfrågor:
● Hur stor andel politiskt berörande sidor får en användare rekommenderad av Facebook
beroende på politiskt interagerande?
● Hur mycket parti- och blockpolitiskt motstridig samt bekräftande information blir
användare presenterade för?
● Vem är sändaren av innehåll på de politiska sidorna som rekommenderas av Facebook?
● Hur många av Facebooks sidor rekommenderas utifrån lokal/nationell/global geografisk
förankring?
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1.3 Definitioner av centrala begrepp
Här förklaras de viktigaste begrepp som uppsatsen kommer behandla och röra sig relativt
fritt kring. Dessa kommer förklaras mer ingående i avsnitten teori och metod men det är bra om
dessa begrepp finns som en förförståelse för vad som komma skall.

1.3.1 Filterbubblan
I denna studie får teorin om filterbubblan representera ett paraplybegrepp för de orsaker
som skapar inneslutenhet på internet (Pariser, 2011). Teorin om filterbubblan är mångbottnad
och ytterligare förklaringar till de svar studien uppnår kommer förklaras med hjälp av andra
traditionellt etablerade teorier. Sammanfattningsvis bygger filterbubblan på att innehåll av
information ser olika ut för respektive internetanvändare.

1.3.2 Persona
Denna undersökning kommer skapa och redogöra resultat för hur en filterbubbla
eventuellt är relevant för olika fiktiva Facebook-användare. För att undvika missförstånd
kommer dessa användare refereras till olika “personor”. Facebook- och internetanvändare
kommer diskuteras generellt som “användare” men personor syftar enbart till de användare som
skapats för denna studie.

1.3.3 Algoritm
Webben styrs av kodspråk som svarar när man klickar sig vidare på hemsidor. Dessa
koder kan även användas för att generera innehåll utifrån tidigare sparad data. Algoritmer
innebär funktioner som instruerats att lösa en uppgift mot ett specifikt ändamål. Dessa
algoritmer är skapade av operatörer och information som genereras har således inte skapats av en
slump.
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1.3.4 Operatör
Benämningen för den som skapar de algoritmer och koder som personifierar innehåll för
användare och styr denne i olika riktningar. Termen operatör hänger ihop med algoritmen som
gemensamt fungerar som webbens redaktör. Begreppet operatör belyser även att det finns en
mänsklig hand och ett mänskligt ansvar för vilken information användare blir presenterade för på
webben (Bozdag, 2016)

1.3.5 Personalisering
Det faktum att information som uppkommer på webben inte nödväntigtvis är lika för
alla utan att det mot bakgrund av olika datainsamlingar om personer är möjligt att rikta
information mot en specifik användare (Pariser, 2011)

1.3.6 Facebook-sida
En Facebook-sida är offentlig profil framtagen och skapad för företag, varumärken,
kändisar, ändamål (som till exempel “Rädda ålen”), och andra organisationer. Till skillnad från
personliga profiler på Facebook, har sidor inga “vänner”. Istället har de “följare” eller “fans”
som är Facebook-användare som väljer att “gilla” en sida. Sidor fungerar på ett liknande sätt som
personliga profiler genom att uppdatera användare med saker som statusuppdateringar (en
självskriven text), länkar, evenemang, foton och videos. Informationen dyker sedan upp på sidan
samt på följarnas egna nyhetsflöde.
Med tanke på de funktioner som en sida på Facebook innehar är de inte långt ifrån hur
ett nutida digitalt nyhetsmedium fungerar. Att länka vidare, kallat hyperlänka i
forskningssammanhang, är troligtvis mer förekommande på Facebook men verktygen för att
kunna verka som ett digitalt nyhetsmedium finns där. Således väljer författarna att definiera
sidor på Facebook som ett meta-medium där informationens implikationer kan påverka
användare i stor skala.
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1.4 Disposition
I ett inledande steg i denna uppsats framställs tidigare forskning och relevanta teorier
som undersökningen bygger på. Först belyses grindvaktens roll och hur information traditionellt
har givits ut till medborgarna ur en historisk kontext. Sedan förklaras den nya utvecklingen av
medier och funktioner som algoritmer och konceptet av personalisering på webben. Dessutom
förklaras mediernas roll för ett demokratiskt samhälle och hur människor väljer eller väljer bort
vissa information. Kapitlet avslutar med en kort översikt om vilken betydelse rekommendationer
på webben har samt vilka problem forskning på webben för med sig.
I metoddelen förklaras utförligt varje steg och varje val som gjorts under
experimentfasen och varför det har gjorts. Dessutom diskuteras huruvida denna undersökning är
etisk och vilka problem och brister som uppkommit. Metoddelen följs av resultatdelen, där
undersökningens svar framställs och förklaras med hjälp av grafiska figurer.
Resultaten diskuteras och analyseras sedan mot bakgrund av tidigare nämnda relevanta
teorier och sammanfattas i slutsatsen. Uppsatsen avslutas med förslag för framtida forskning och
en kort utblick på hur uppsatsens resultat kan påverka samhälle och yrkesliv.

2. Tidigare forskning, teori
2.1 Bakgrund
Facebook är det största sociala nätverket med 1.8 miljarder användare över hela världen
(Zuckerberg, 2016a). 77 procent av svenskarna använder sociala medier och 58 procent gör det
dagligen (Svenskarna och internet 2016). Det finns dock en historisk kontext i hur olika medier
har verkat för att upplysa medborgare som inte efterlevs av Facebook. Traditionellt sett har
nyheter och information värderats på redaktioner utifrån om de är relevanta. Det finns dessutom
en ansvarig utgivare för innehållet. Sociala medier har däremot automatiserat denna funktion och
information som når användare sker via andra premisser än journalistisk objektivitet. Detta
avsnitt avser belysa skillnaden mellan hur traditionella medier och Facebook sänder ut
information och ger människor en omvärldsbild.
Sedan Gutenberg introducerade tryckpressen har medierna verkat genom det faktum att
någon alltid bestämmer vilken information som görs tillgänglig för läsaren. Pressfriheten har
tacksamt möjliggjort för medier att publicera nyheter utifrån ett ramverk som innebär att de kan
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vara allmänheten till gagn. Benämningen för någon som bestämmer vad för information som är
nyhetsvärdig för medborgarna kallas grindvakt (Shoemaker & Vos, 2009) och på en
nyhetsredaktion är det en journalist. I bemärkelsen massmedia (distribution av likriktad
information till stora massor) finns grindvakten på redaktionen i ett nyhetsmedium. Ur
massmedie-aspekten finns en spridning som gör att en förhållandevis liten del information blir
tillgänglig för många människor vilket gör det hanterbart att sända ut och för publiken att motta.
Journalisten har dessutom olika etiska och moraliska ståndpunkter att utgå från när denne
värderar nyheter. Informationen sänds ut utan direkt målgruppsanpassning vilket gör att
medborgarna informeras om samma saker. Medier fungerar då som ett socialt lim där delade
erfarenheter och kunskaper gör att samhällen kan verka gemensamt för att lösa problem och
frågor (Sunstein, 2009). De negativa aspekterna ur denna bemärkelse är samma som de positiva:
att informera stora massor med likriktad information. Det skulle kunna bringa stora massor till
ett likgiltigt tänkande och tyckande som får negativa konsekvenser. Propagandamaskinen i
Nazityskland är ett exempel på skiften vad gäller konsensus hos stora massor.
Grindvaktens roll och möjligheter på internet ser däremot väldigt annorlunda ut jämfört
med hur den traditionellt verkat. Informationsmängden på internet är ett växande problem när
världen digitaliseras. Grindvakten måste förhålla sig till den uppsjö av information som redan
existerar i cyberrymden. Ju fler människor som verkar på internet, genom att dela, gilla och
sprida information vidare, samtidigt som medieföretag producerar innehåll i en allt snabbare takt,
desto mer mängd information finns tillgängligt för användare att ta del av. Den totala
datamängden ökar varje år. Enligt en prognos från analysföretaget Cisco (2016) kommer den
totala internettrafiken 2020 jämfört med 2005 vara 95 gånger så stor. Eftersom att publiken i
större mån kan välja och vraka mellan olika informationskanaler har grindvakts-teorin förändrats
och fokuserar på två olika saker: 1. Publikens nya makt där användare kan bestämma vad som är
relevant information och 2. den förändrade rollen för journalisten som istället för att vakta
informationsgrinden blir en grindtittare, vilket inte längre innebär uppgiften att begränsa
innehållet som nås ut till läsaren utan att välja ut innehåll ur den stora informationsmängden som
är relevant för mottagaren. (Bruns, 2008; Shoemaker & Vos 2009).
Den klassiska rollen som grindvakten har spelat genom historien har, på grund av att
människor vänder sig mer till nya teknologier när de hämtar information, kommit att ersättas av
webbens filtrering av stora mängder data. Teorin tar ofta avstamp i att det är algoritmer som
väljer information åt användaren och utan mänsklig partiskhet fördelar information (Bruns,
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2011). Det finns dock flera studier som visar att datorsystem kan vara partiska och främja visst
innehåll framför annat. Det gäller både genom att diskriminera vissa grupper direkt eller att
premiera vissa genom rankning utifrån exempelvis popularitet (Friedman & Nissenbaum, 1996;
Bozdag, 2013; Van Couvering, 2007).
Den nya grindvakten på webben är således en kombination av mänskliga redaktörer och
algoritmer (Bozdag, 2013). På nätet styr redaktören med algoritmer och koder som på många sätt
kan likställas med en redaktör eftersom det är dem som bestämmer vilket innehåll läsaren får
presenterat för sig. Redaktören på internet lever däremot till skillnad från journalisten i det dolda.
Det finns ingen ansvarig utgivare för den information som kommer upp på nyhetsflödet på till
exempel Facebook.
Till hjälp använder sig redaktören och algoritmen på Facebook av det personaliserade
innehåll som har skapats om varje användare. Personalisering är i kärnverksamheten när de
största mediebolagen på internet bygger en affärsplan (Pariser, 2011). Personaliseringen vill i
slutändan länka samman en användare med annonser. Det görs genom att titta på de val en
användare gör genom interagerande inom mediet, den information man delat med sig om sig
själv och de vänner man har (Bozdag, 2015). Interagerande och delad information är föremål för
denna undersökning, således lämnas val utanför Facebook och vänner utanför detta teoriavsnitt.
Mot bakgrund av informationsöverflödet på internet kan man absolut argumentera för
att personalisering av innehåll är någonting positivt, det finns för mycket data för att någon skulle
kunna läsa ens en bråkdel och ingen människa skulle på ett objektivt sätt kunna bestämma vad
som visas explicit för varje användare. Konsekvenserna blir dock att varje användare erbjuds en
skräddarsydd plats där varje innehåll kan appliceras på en själv. Det är en mysig plats, befolkad
av användarens favoritidéer och intressen. Användarens medium blir en spegelbild av egna
intressen och önskningar (Pariser, 2011). Det på grund av att Facebook är i första hand ett
företag och vill att användarna skall interagera med det innehåll som presenteras för att tjäna på
annonsering. Det ligger i Facebooks intresse att användaren gillar det innehåll den ser. Däremot
kan det medföra negativa konsekvenser för den offentliga debatten och när mycket av den
politiska diskussionen förs på Facebook försvinner oppositionella åsikter som annars är viktiga
att ta del av. Det förklaras utförligare i nästa avsnitt.
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2.2 Mediernas roll för demokrati
“Our choice is not between "regulation" and "no regulation."
The code regulates. It implements values, or not. It enables freedoms, or disables them. (...)
Unless we do, or unless we learn how,
the relevance of our constitutional tradition will fade.
The importance of our commitment to fundamental values,
through a self-consciously enacted constitution, will fade.
We will miss the threat that this age presents to the liberties and values that we have inherited.
The law of cyberspace will be how cyberspace codes it,
but we will have lost our role in setting that law.”
– Lessig, L (2000, s. 4)

Medias roll som informationsspridare och grindvakt för att hålla medborgare
informerade har ansetts viktig, eftersom det leder till ett mer demokratiskt samhälle (Habermas,
1991; Sunstein 2009). Medier har fungerat som ett socialt lim där delade erfarenheter och
kunskap gör att samhällen kan verka gemensamt för att lösa problem och frågor (Sunstein,
2009). När man däremot applicerar samma antagande på sociala medier blir slutsatsen mer
komplicerad.
Sedan länge har public service och landets alla tidningar dominerat agendan för vad
medborgarna får för politisk information till sig. Med hjälp av experter och folk med inflytande
kan samhället läsa nyheter och ta del av pågående debatter. Däremot befinner sig dagens
journalistik i träda och journalisternas makt och inflytande minskas i och med att förtjänsten blir
mindre och redaktioner läggs ner.
Idag befinner sig människor i ett kluster av olika kanaler som består av många olika
sändare. Idag kan man som medlem på Facebook utan vidare få direkt information om och från
organisationer, kommuner, företag, företeelser och offentliga personer. En del av informationen
är även politisk. Det finns därmed fog för att arenan där framtidens politiska engagemang och
kommenterande kommer föras är på internet via plattformar som exempelvis Facebook. Det
finns även möjligheter att bidra genom att kommentera och debattera på Facebook och därmed
bidra till en mer direkt demokrati där den gamla skolan med experter som uttalar sig och
publiken som lyssnar ersätts av medborgare som politiska kommentatorer (Coleman & Gøtze,
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2001). Väger man däremot in webbens, och i synnerhet Facebooks, användande av
personalisering och korrigerande av hur medborgare får information presenterad för sig
försvinner mycket av den fina tanken om ett fritt internet med medborgare som politiska
kommentatorer. Lessig menar att staters möjlighet att ge medborgare rättigheter kommer
urholkas om man inte är den som bestämmer på internet (2000). Algoritmer på nätet bestämmer
vilken information som presenteras för användaren. När ett fritt internet får koda information
utifrån egna preferenser sätts företags intressen i första rummet vilket minskar medborgarnas
rättigheter (Lessig, 2000). Däremot har sociala medier möjligheten att verka som utjämnare
mellan olika målgrupper. Framförallt unga människors deltagande i politiska debatter har ökat i
och med att det är lätt att anskaffa politisk information via sociala medier (Holt, Shehata,
Strömbäck & Ljungberg, 2013)
Sociala medier som Facebook ses ofta som revolutionära plattformar för
informationsproduktion och konsumtion som överkommer barriärer av informationsöverflöd
(Bozdag, 2016). Detta är på grund av internets stora räckvidd (Gerhards & Schäfer, 2010),
mångfald och interaktivitet (Schneider, 1997). Enligt denna positiva inställning till de nya
medierna skulle politiska diskussioner vara lättillgängliga och perspektivvidgande. Det skulle
störa den politiska eliten och bjuda in till en mer inkluderande diskussion för medborgare
eftersom alla skulle kunna delta med sin egen röst. Det finns en terminologi, framtagen för att
förstå denna nya era av informationsspridning, kallad age of plenty som menas att alla har
tillgång, via mängder av olika plattformar, människor och opinionsbildare att hitta sin väg till
offentligheten (Habermas, 1991; Coleman & Gøtze, 2001). Age of plenty kan tolkas på olika sätt,
vissa tycker att de nya möjligheterna att ta in ny information existerar på Facebook och skapar en
mer diversifierad offentlighet (Bakshy et al., 2012). Det motsätts däremot av teorin om
filterbubblan (Pariser, 2011) som menar att det, på grund av personalisering på internet skapas en
inneslutenhet för varje användare.
Facebook agerar som politisk plattform eftersom människor bidrar med politiska åsikter.
Politik verkar vid sidan av andra ämnen som film, tv och musik vilket på ett sätt förminskar
demokratin. Däremot får man inte ignorera det faktum att det är en låg tröskel för att ta del av en
deliberativ politisk miljö där användare har möjlighet att kommentera och engagera sig i
pågående diskussioner på ett enkelt sätt (Chadwick, 2008). Men amerikanska studier påvisar att
demokrater och republikaner tenderar att välja nyhetsmedium efter politisk åsikt. Sidor på
Facebook kan även vara nischade och rikta in sig på enskilda politiska sakfrågor och åsikter. Det
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skulle leda till vad som kallas cyberbalkanisering. Det refererar till idén om att internet segregerar
politiska grupper med liknande perspektiv till den grad att de uppvisar en trångsynthet mot dem
med motsatta åsikter. Politiska grupper skulle kunna bli mer extremistiska när dialogen mellan
grupper försvinner (Sunstein, 2009; Bozdag, 2015). Denna typ av gruppering är väldigt tydlig på
plattformar som Facebook. En stor del av idén om Facebook är att människor diskuterar i
grupper med avstamp i ett särskilt ämne. För att motverka detta skulle krävas att varje användare
är mer selektiv i valet av nyhetskanaler och gillar sidor som också står i motsats till den egna
politiska ståndpunkten (Sunstein, 2009; Pariser, 2011). Det är viktigt att bli utsatt för innehåll
man inte tidigare eftersökt. Oplanerade och oväntade möten är en central del för själva
demokratin och för att motverka social fragmentering (Sunstein, 2009).
Eftersom vår studie fokuserar på svensk politik är det även viktigt att se hur svenska
politiker ställer sig till sociala medier. När svenska politiker svarar på hur ny media kan vara
positiv för den demokratiska processen svarar de att det är viktigt att vara aktiv på sociala
medier. Genom att föra en dialog med medborgarna kan det uppnå nya typer av demokrati
(Nilsson & Carlsson, 2014). Vissa politiker uppger dock att partier skulle kunna skapa anonyma
profiler på sociala medier för att propagera för vissa sakfrågor. Enligt Nilsson & Carlsson (2014)
uppger en politiker att det har hänt att ett parti skapat användare som smutskastat politiker från
andra partier.
Sammantaget uppvisar forskarvärlden en tvetydig bild av synen på sociala medier som
demokratiskt verktyg. Det skulle kunna verka positivt i teorin, men det finns få resultat som
pekar på att det faktiskt är så. Resultaten som är positivt ställda härstammar främst från
Facebooks egna forskningscenter.

2.3. Människans val av information
Människans val på internet är ett led i filterbubblan. De sökningar vi gör och information
vi gillar kommer genereras tillbaka på oss själva. Därför är det viktigt att förstå hur människan
handlar när hon får information till sig. Kognitiv dissonans togs fram som en del i att förstå hur
en person tar in och omfamnar information. När någon blir uppmärksammad på information
som står i motsats till ens egna uppfattningar uppstår dissonans. Säg: du har ljugit för någon,
men du ser dig själv som en ärlig person. Här uppstår dissonans och du försöker göra något för
att reducera den. Du resonerar och intalar dig själv att en vit lögn är bättre än sanningen
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Eftersom dissonans är obehaglig för människan kommer hon göra allt i sin makt för att reducera
den (Cotton, 1985).
Kognitiv dissonans leder till vad som kallas för selektiv exponering vilket betyder att det
finns en vilja att ta in information som bekräftar den ståndpunkt man redan har (Cotton, 1985).
Studier på internet har påvisat att när människor får information presenterad för sig väljer de
hellre en som förmedlar någonting som inte står i motsats till det man redan vet (Liao & Fu,
2013). Selektiv exponering bygger på människans ovilja att utsättas för dissonans (Cotton, 1985).
Enligt Festinger innebär en låg kognitiv dissonans ingen motivation till vad han kallar för selektiv
exponering (refererad till i Cotton, 1985). En moderat kognitiv dissonans å andra sidan leder till
att personen söker information som bekräftar hennes åsikter, alltså sänker dissonansen och väljer
bort information som motsäger hennes åsikter, då denna information skulle förstärka
dissonansen. Är dissonansen däremot för kraftig, kan det leda till att personen söker upp
information som motsäger hennes ursprungliga åsikter och till sist ändrar hennes åsikter (Cotton,
1985). Det skulle göra att personens perspektiv vidgas och ny kunskap uppnås. Denna höga
dissonans är enligt teorin om filterbubblan frånvarande på internet på grund av den
personalisering mediebolag applicerar på sina användare (Pariser, 2011).
För att förstå selektiv exponering med hänsyn till forskningsområdet, måste man förstå
att i en miljö på nätet återskapas den selektiva exponeringen tillbaka på dig själv. Motsätter man
sig ett anslag på nätet en gång kommer inte den informationen dyka upp igen. På samma sätt
reproduceras de anslag man interagerar med och gillar. När en användare fritt kan välja vilka
nyheter hon vill ta till sig, gör hon det. Enligt teorierna ovan, väljer användaren alltså
information, som bekräftar uppfattningen om omvärlden hon redan har. Enligt teorin om
selektiv exponering kan man alltså argumentera att Facebooks algoritmer genom skapandet av
filterbubblor inte har en censurerande funktion, utan underlättar användarens val eftersom
användarna skulle välja liknande information ändå.
Selektiv exponering innebär faran att man hamnar i en så kallad Echo Chamber (Sunstein, 2009).
Denna teori förklarar det eko som skapas genom inneslutenhet på internet och består av
användarens egna åsikter som, på grund av personaliseringen av innehållet, studsar tillbaka mot
användaren själv. Exemplet Echo Chambers lyfts även upp som ett sätt där initiala åsikter kan
växa sig starkare än de var från början. Genom att bli bekräftad av sina åsikter tenderar de att bli
mer extrema med tiden (Sunstein, 2009). Garrett kom dock fram i en undersökning, där hon
utgår från att nyhetsläsare är aktiva och inte bara förhåller sig till information de får
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rekommenderad på nätet. Det finns en vilja att ta till sig politiska nyheter från ett annat håll än
det egna personifierade nyhetsflödet (Garrett, 2009). Det betyder alltså att Echo Chambers inte
borde anses som något som beträffar alla användare på alla sociala medier, utan som en “fälla”
en internetanvändare kan hamna i, om hon konsumerar nyheter på ett passivt sätt och inte är
medveten om hur informationen hon får till sig kommer till. Lasch anser att echo chambers står i
växelverkan med narcissism. Människor som uppvisar narcissistiska tendenser är benägna att blir
instängda i en echo chamber, eftersom där får de bekräftelse av sina egna åsikter, vilket som är
viktigt för dem. Dessutom kan människor som är instängda i en echo chamber utveckla
narcissistiska drag just på grund av den ständiga bekräftelsen de får (Lasch, 1979).
Begreppet “filter bubble” som myntades av Pariser (2011) är i hög grad förknippad med
koncepten av selektiv exponering och echo chambers och kan anses som en effekt av
personaliseringen på nätet. Personalisering uppkommer genom algoritmer som skapas av de
största medieföretagen som, bland flera andra, Facebook och Google för att presentera
individuell anpassad information till användaren (Pariser, 2011). Denna personalisering av
innehåll leder till att det skapas en filterbubbla omkring internetanvändaren. Användaren ser bara
en bråkdel av innehållet som finns tillgänglig. Denna filtrering är till viss del nödvändigt med
hänsyn till den stora mängden information på nätet. Problemet med filterbubblor är dock enligt
Pariser att de leder till en individualisering av internetanvändare. Man är ensam i sin filterbubbla.
Dessutom är filterbubblan osynlig. Internetanvändare vet inte varför viss information
presenteras och annan väljs bort. Pariser säger att man inte väljer att beträda filterbubblan utan
att det sker automatiskt (2011). Enligt Pariser (2011) får användare olika resultat när de matar in
samma nyckelord. Det är på grund av att information kan prioriteras, filtreras eller gömmas
beroende på användarens tidigare interaktioner med systemet (Bozdag 2013). Att sedan
applicerar denna teori på demokratifunktionen på Facebook leder till hypotesen att en användare
som interagerar med politiskt inriktad innehåll får som följd innehåll av samma politiska
inriktningen tillbaka i sin filterbubbla. Det kan leda till cyberbalkanisering (Sunstein, 2009) och
narcissistiska (Lasch, 1979) användare som beskrivit tidigare i avsnittet.

2.4 Facebook och digitala metoder
Skaparen av Facebook, Mark Zuckerberg, startade embryot till Facebook år 2004. Dess
dåvarande funktion var att ranka professorer på Harvard University. När sedan även
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klasskamrater kunde finnas representerade på hemsidan nådde den stor spridning inom
universitetet och hälften av de studerande använde hemsidan. Zuckerberg flyttade efter studierna
till Silicon Valley och år 2006 sjösattes hemsidan offentligt och vem som helst med en
emailadress kunde bli medlem.
Sedan dess har många nya funktioner på sidan implementerats. Funktionen
“Nyhetsflöde” som visar aktiviteter från vänner, grupper och sidor skapade ett uppror inom
nätverket och många användare protesterade och ansåg att det var en kränkning av den
personliga integriteten (Marichal, 2012).
Facebook utför själva forskning på huruvida de bidrar till ett nyhetsklimat där likriktad
information blir norm (Bakshy, Messing & Adamic, 2015). Deras tillvägagångssätt har dock fått
kritik för att vara missvisande och att forskarna gömmer relevant data som styrker teorin om
filterbubblan (Tufekci, 2015; Sandvig, 2015). Att skapa relationer med så kallade weak ties, vänner
eller grupper man annars inte hade haft kontakt med, har ansetts vara Facebooks största styrka
och har bekräftats av Facebooks egna forskning (Bakshy et al. 2012; Marichal, 2012).
Denna studie fokuserar på de sidor som finns representerade på Facebook. Eftersom
sidor är ett slags meta medium där information distribueras utifrån källans egna preferenser ser
författarna av studien detta som någonting som behöver ses över på grund av dess potentiella
påverkan på användarnas politiska ståndpunkt.
Skiftet från traditionell journalistik till medier på webben har fört med sig stora
förändringar i hur man anskaffar information. Dessvärre har inte vetenskapen följt samma
snabba utveckling och det finns stora problem i hur forskningen rent praktiskt skall studera
innehåll på webben. För att kunna utföra forskning på webben idag, Facebook inkluderat,
behövs ett nytt synsätt på forskning. Metoder behöver ses över, justeras, designas om och även
uppfinnas på nytt för att kunna granska den nya journalistikens plattformar (Karlsson & Sjövaag,
2015). Trots att det journalistiska fältet förändras där journalisten idag använder digitala verktyg
till allt från produktion, distribution, innehåll och konsumtion finns få verktyg att faktiskt studera
dessa. Karlsson & Sjövaag (2015) menar att metoder från framför allt datavetenskap skulle kunna
implementeras men att kunskaper om dessa metoder inte lärs ut inom fältet media och
journalistik. Det finns dock samarbeten som visar att det är möjligt för forskare inom medie- och
kommunikationsvetenskap att ytterligare kunna ta steg i att kunna använda datavetenskapens
verktyg. Relevant för denna studie är att se på mottagaren som användare istället för publik vilket
kräver att forskningen ser till människors hela nyhetsupplevelse. Det skulle i sådana fall kräva
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metodologisk innovation och att forskare prövar med nya grepp (Karlsson & Sjövaag, 2015).
Forskningen behöver även vara holistisk. Det görs genom att skapa en förståelse för en
användares hela mediekonsumtion och att sedan sätta undersökningsobjekten i relation till dessa
(Karlsson & Sjövaag, 2015)
Webbens föränderliga natur är också ett problem för forskare. Digitala medier följer inte
samma återkommande och för-planerade mönster som är anammad hos analog media (Karlsson
& Sjövaag, 2016). Det krävs att forskare behöver planera i förväg och samla in data exakt när den
dyker upp. Medieföretag med stora mängder data är inte intresserade att dela med sig till forskare
och hänvisar gärna till äganderätt (Hargittai, 2007). I vissa fall har data gjorts tillgänglig för
forskare, men då har etiska problem uppstått kring huruvida forskare kan använda datan med
hänsyn till personinformation (Hargittai, 2007).
Mot bakgrund av personaliseringen på webben (Pariser, 2011), är det inte säkert att den
datainsamling som utförts är representativ för andra användare. Det har denna studie löst genom
att göra försökspersonerna så allmängiltig som möjlig för att vara representativ för många
användare.

2.5 Rekommendationer på webben
“I’ll give you the benefit of a doubt
that this is just a glitch.”
– Pewdiepie (2016)
Just rekommendationer har en egen plats i forskningen och det mesta av den grundar sig
i hur sökmotorer fungerar. Van Couvering (2007) har intervjuat operatörer för dessa och kommit
fram till att rekommendationer i sökmotorer består av olika påverkansfaktorer som grundar sig i
marknadsstyrda preferenser eller teknologiska begränsningar. Rättvisa och representativitet,
grundelement i journalisters definition av kvalitét är inte en kodex som operatörer delar. Istället
representerar kvalitét tillfredsställelse och relevans för användaren vilket betyder att lyfta upp
vissa eller tysta andra sidor ses som oproblematiskt (Van Couvering, 2007). Det finns inga bevis
på att Facebook skulle bedriva samma typ av medvetna marknadsstyrda sätt vad gäller “Gillasidor”-sidan men frånvaron av kvalitét som grundar sig i traditionella journalistiska värderingar
kan få effekter av att sidorna inte granskas tillräckligt noggrant.
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Insynen hos sociala medier är låg. En stor del av problematiken i algoritmers funktion är
att forskare inte exakt vet hur de fungerar inom varje specifikt medium. Man vet heller inte om
och när de förändras på grund av att datan anses som äganderätt hos insamlaren. Youtubern
Pewdiepie, eller Felix Kjellberg, argumenterar i sin video om att Youtubes rekommendationer
har tydligt förändrat vilka som ser hans videos (Kjellberg, 2016). Enligt Kjellberg svarar Youtube
att de inte förändrat några algoritmer och att de jobbar på att identifiera problemet. Youtube kan
lättvindigt argumentera på detta sätt då insynen är så väldigt låg. Samma sak gäller för Facebook,
som däremot har mer forskning som backar deras påståenden, när de avfärdar allmänhetens
upplevelser på mediet (Price, 2016). I detta fall står ord mot ord och det är idag svårt för
oberoende forskare att göra egna analyser.

3. Metod
3.1 Metodval: Experiment och kvantitativ innehållsanalys
Som nämnt ovan, ville vi få fram hur politiskt deltagande på Facebook påverkar vilka
sidor man får rekommenderad att gilla. Eftersom denna studie avsåg mäta effekter av valen
användare gör på Facebook är ett experiment en bra metod (Kjellberg & Sörqvist, 2011).
Genom att genomföra ett experiment och skapa fiktiva användare (personor) som sedan gör val
genom att gilla och kommentera politiska aktörer på Facebook kunde vi se vilken typ av
information personorna fick presenterade för sig. För att kategorisera och analysera innehållet
som uppkom genom experimentet, använde vi oss av en kvantitativ innehållsanalys, resultatet
kodades sedan in i statistikprogrammet SPSS.
Ett experiment är en metod forskare använder sig av när de vill pröva hypoteser om att
det föreligger ett orsakssamband mellan oberoende och beroende variabler (Kjellberg & Sörqvist,
2011). En oberoende variabel är den variabel man manipulerar och vars effekt man vill mäta. I
vårt fall var de oberoende variablerna de mest populära Facebook-sidorna i Sverige, de politiska
sidor personan interagerade med och den information som delgavs om varje persona (ålder, kön,
plats och utbildningsgrad). En beroende variabel är den variabel som man mäter för att bedöma
effekten av den oberoende variabeln (Kjellberg & Sörqvist, 2011). De beroende variablerna i vår
undersökning var de sidorna och deras karaktär personorna fick rekommenderade av Facebook.
En kvantitativ innehållsanalys användas när man vill uttala sig om en stor mängd av data.
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Syftet är att kunna dra slutsatser från urvalet, det vill säga materialet som undersöks, till en större
population (Ekström & Larsson, 2013). Urvalet i vår studie var de sidorna personan fick
rekommenderade av Facebook, alltså de beroende variablerna från experimentet. Dessa
analyserades utifrån variablerna vi skapade till att operationalisera forskningsfrågan och kodades
in i SPSS.

3.2 Förberedelser
Undersökningen genomfördes i två steg. Den 16/11 gjordes första experimentet där vi
skapade två personor på Facebook, en kontrollperson och en moderat. Andra experimentet
genomfördes den 02/12 där vi skapade en socialdemokrat och en sverigedemokrat. Eftersom vi
uppmärksammade vid skapandet av dessa personor att det hade skett en stor förändring i vilka
sidor som personorna fick upp, skapade vi ytterligare en kontrollperson och en moderat. Hur vi
gick fram under experimenten och vilka val som gjordes förklaras utförligare i de följande
avsnitten.
I ett första skede skapade vi mailadresser till personorna för att kunna skapa en
Facebook-profil. Vi valde leverantören Speedmail för detta ändamål. Speedmail sparar visserligen
information men håller informationen inom Sverige vilket gör att avlyssning och tracking från
USA och FRA (Försvarets radioanstalt) inte blir möjlig via mailen (www.basedinsweden.se).
Detta kan göras utifrån Cookies som senare genereras på Facebook men det sågs som en tillgång
för att se hur algoritmerna styr innehållet som personan fick upp på sin Facebook.
Mailadresserna skapades på experiment-datorn för att ge speedmail så lite personlig information
som möjligt. Under reliabilitetsdelen hittas utförligare information om detta. När vi skapat
speedmail-konton kunde vi sedan skapa Facebook-profilerna.
Direkt efter skapandet av profilen angav personorna Karlstad som både hemort och
nuvarande ort såväl som Karlstads Universitet som högskola/universitet. Detta var kanske inte
nödvändigt, eftersom vi surfade via universitetets server, men för säkerhetens skull gav vi
Facebook denna information ändå. Namn valdes utifrån de mest populära i Sverige och även
kön och ålder delgavs Facebook. Sedan interagerade personorna med de mest populära sidorna
på Facebook. Interagera betyder här att gilla huvudsidan, inte ett inlägg som finns på sidan.
Personorna gillade de 27 Facebook-sidor som gillats mer än 200 000 gånger av svenskar. Listan
på svenska gillningar har tagits fram av analysföretaget Smampion och utfördes den 14/11 2016.
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Detta gjordes för att få personan så allmängiltig för den svenska befolkningen som möjligt, vilket
bidrog till generaliserbarheten.
Sedan interagerade fyra av sex personor mot specifika politiska partier. Interagera betyder
här att personorna både gillade och kommenterade inlägg på sidorna. Valet att också låta
personorna kommenterar inlägg gjordes eftersom kommentarer enligt Bozdag väger fyra gånger
så mycket som gillningar när Facebook personifierar användaren (2015). Det gör således våra
personor politiskt aktiva vilket är ändamålet för undersökningsmaterialet. För att nå så hög
relevans som möjligt valde vi att interagera med de tre svenska partier med flest ledamöter i
riksdagen. År 2016 är dessa Socialdemokraterna med 113, Moderaterna med 84 och
Sverigedemokraterna med 48 ledamöter (riksdagen.se). Räknat ihop utgör de tre partierna runt
70 procent av riksdagen. Dessutom tillhör alla tre partier olika block, vilket förhoppningsvis
skulle ge en stor spridning av innehåll på de sidor vi sedan fick rekommenderad att gilla. Efter att
personorna interagerat med sidorna, öppnade vi “Gilla sidor”-sidan på Facebook-startsidan.
Denna sida skapar Facebook utifrån uppehållsort, tidigare sökningar, gillningar, vänners
aktiviteter och personlig information som, ålder, kön och utbildning. “Gilla sidor”-sidan
innehåller rekommendationer av sidor som Facebooks algoritmer tror är intressanta för
användaren. Informationen på “Gilla sidor”-sidan är efter de steg vi förberett alltså
personaliserad och innehållet är till grund för den kvantitativa innehållsanalys som skall
genomföras. I nästa steg kodas sedan in sidorna i SPSS med hjälp av variablerna som beskrivs
utförligt under rubriken Kvantitativ metod. För säkerhets skull togs skärmdumpar av “Gilla
sidor”-sidan för dokumentation.

3.3 Population och urval
För att vara generaliserbara skapades användare som representerar en mall som i så hög
utsträckning som möjligt är representerad på Facebook. Genom att skapa personorna utifrån
rapporter från ”Svenskarna och internet” (2016) och en internationell undersökning (Perrin,
2015) försöker vi göra profilerna så generaliserbar som möjligt för svenska Facebook-användare.
Analysföretaget Smampion tog fram information om de mest gillade Facebook-sidorna av och
för svenskar på Facebook som tjänade som underlag för att lyfta personorna på en högt
representerad nivå av svenska Facebook-användare. Det är dock inte möjligt att skapa en
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Facebook-profil som motsvarar exakt den genomsnittlige Facebook-användaren, eftersom det
inte finns någon helt säkerställd information.

Med hänsyn till olika statististiska mallar valde vi att skapa personorna som följande:
-

25 år gammal. Mellan åldrarna 16 och 25 år finns den största gruppen av Facebookanvändare. Totalt använder 94 procent av denna åldersgrupp Facebook någon gång och
78 procent gör det dagligen. Ju lägre i ålder, desto färre finns representerade på
Facebook. Eftersom man måste specificera åldern vid skapandet av en Facebook-profil,
konkretiserade denna studie personorna till 25 år (född 01/01 1991).

-

Alla våra personor är kvinnor. Kvinnor är i högre utsträckning än män aktiva på sociala
medier. De har även en större tendens att interagera med mediet.

-

Har studerat på universitet. År 2015 var den största procentuella andelen av olika
studiegrader representerade på Facebook de med någon form av universitetsutbildning
(Perrin, 2015). Detta är en internationell undersökning, någon svensk jämförbar finns ej
så således användes denna som underlag.

-

Karlstadbo. Facebook använder IP-adressen till att få information om vår uppehållsort.
Eftersom vi surfer från Karlstads Universitets server, vet Facebook också att personorna
har någon förbindelse till universitetet. Eftersom vi ville genomföra en så generaliserbar
undersökning som möjligt, valde vi att inte använda oss ett program som gömmer vår IPadress, då de allra flesta Facebook-användares IP-adresser blir spårade av Facebook.

-

Vanligaste för och efternamn. För att skapa Facebook-profilen behövdes personorna
också namnges. Eftersom vi inte vill ha någon effekt på namnet valde vi de populäraste
namnen i Sverige enligt en online statistik (svenskanamn.alltforforaldrar.se).

3.4 Interaktionsschema
Totalt studerades sex personor, två i första experimentet och fyra i andra experimentet. Alla
personor angav Karlstad som både hemort och nuvarande ort såväl som Karlstads Universitet
som högskola/universitet. Dessutom är alla personor kvinnor och är född 1/1/ 1991. Persona 1
och 3 gillade de 27 största svenska Facebook-sidorna och användes som kontrollperson.
Oberoende variabler var de 27 största Facebook-sidorna. Persona 2, 4, 5 och 6 gillade de 27
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största Facebook-sidorna och interagerade med ett av respektive politiskt parti och dess
partiledare (se Tabell 1).
Tabell 1.

Beslutet att varje persona skulle enbart gilla en parti fattas med hänsyn till teorierna om
kognitiv dissonans och selektiv exponering (Cotton, 1985). Enligt dessa vill människor få
bekräftelse av sina åsikter och väljer bort motsägande information. Då Facebook-användare har
möjligheten att bara gilla sidor som motsvarar deras uppfattningar, gör personorna detta och
bara gillar “deras” parti respektive partiledare. Således motsvarar konceptet selektiv exponering.
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3.5 Sveriges mest populära Facebook-sidor
Tabell 2. A=Sidonamn; B=Antal gillningar; 14/11 2016

För att våra personor skulle representera en genomsnittlig svensk Facebook-användare
valde vi att gilla de mest populära svenska Facebook-sidorna. Det finns visserligen källor på nätet
som framställer statistik på de största Facebook-sidorna, men vi hittade ingen öppen tillgänglig
källa som bara handlade om svenska sidor. Detta var dock viktigt, eftersom vi ville undersöka
filterbubblor inom den svenska politiken för svenska Facebook-användare. Genom att gilla
internationella sidor som t.ex. McDonalds fruktade vi att även få upp internationella sidor på
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“Gilla sidor”-sidan, vilket kunde ha tagit fokusen från just den nationella nivån. Därför bestämde
vi att personorna endast skulle interagera med svenska Facebook-sidor vars innehåll är på
svenska. Genom en artikel på metro.se blev vi uppmärksama på analysföretaget Smampion som
gjorde en lista med de fem största svenska Facebook-sidorna, uppdelade i olika kategorier.
Artikeln var dock ett år gammal och inte tillräckligt utförlig för vårt ändamål, därför kontaktade
vi företaget och bad dem att skicka oss en aktuell lista av de nuvarande mest populära svenska
Facebook-sidorna. Företaget skickade en lista 7343 största sidorna på svenska. Vi bestämde att
använda oss av alla sidorna med mer än 200 000 gillningar vilket motsvarade 27 sidor (Se tabell
2). 200 000 följare är fler än vad till exempel Göteborgs-Posten har i prenumeranter (www.ts.se)
vilket är talande för vilken potentiell påverkan information från dessa sidor kan ha på användare.
Antalet 27 var hanterbart och det kändes möjligt att en genomsnittlig Facebook-användare gillar
så pass många sidor, det finns dessvärre inga uppgifter om hur många sidor en användare gillar i
genomsnitt.
Bland dessa sidor fanns Aftonbladet och Expressen och på grund av deras historiska
politiska förankring valde vi att sålla bort dem. TV4, ett annat externt medium, fanns också bland
de 27 största. Däremot kan inte samma politiska förankring härröras till TV-mediet och och vi
valde således att behålla sidan som någon som användarna interagerar med. Vi funderade även
att sålla bort nyhetssajten “Newsner”, men efter en kort granskning beslutade vi att ha kvar den,
eftersom den inte innehåller politiska nyheter, utan framförallt underhållning.
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3.6 “Gilla sidor”-sidan

Screenshot 1.
“Gilla sidor”-sidan från första undersökningstillfället

Screenshot 2.
“Gilla sidor”-sidan från första undersökningstillfället

Det finns olika skäl för varför vi valde att fokusera oss enbart på denna sida i vår
undersökning. För det första är “Gilla sidor”-sidan mer statisk än nyhetsflöden och därmed
enklare att analysera. Pilotstudien visade att några av de rekommenderade sidor även presenteras
i nyhetsflödet men verkade visas på ett slumpmässigt sätt. Men i de fall då rekommendationer
dök upp på nyhetsflödet fanns de alltid representerade på ”Gilla sidor”-sidan. Det andra skälet är
att personorna inte hade “vänner” på Facebook. Anledningen för detta är att vi bara ville
undersöka hur en användares egna val hon gör på Facebook påverkar informationen man får av
Facebooks algoritmer. Hade personorna haft Facebook-vänner, skulle det ha kunnat “förorenat”
nyhetsflödet eller “Gilla sidor”-sidan. Deras inlägg, gillningar, kommentarer eller delningar skulle
förmodligen ha påverkat Facebooks rekommendationer till våra personor. På grund av saknandet
av vänner, kom det alltså bara upp inlägg från några av de 27 mest populära sidor som
personorna gillade i nyhetsflödet. På nyhetsflödet dök det också upp några nya sidor Facebook
rekommenderade personan att gilla. Dessa fanns dock även representerade på “Gilla sidor”sidan. För det tredje innehåller “Gilla sidor”-sidan inga spår av att det skulle röra sig om
sponsrade sidor som rekommenderas. Facebooks affärsmodell är att tjäna pengar på
annonsintäkter. Dessa annonser dyker upp på nyhetsflödet men är då tydligt markerat med en
“sponsrat”-rubrik på inlägget. Således tolkar författarna att “Gilla sidor”-sidan kalibreras efter
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informationen om användaren och interaktion med plattformen.
Facebook har även ändrat hur de rekommenderar sidor på Facebook (se Screenshot 1
och 2). Från att ha namnet “Gilla sidor” heter det efter det att undersökningen genomförts
enbart “Sidor” och istället för att bli hänvisad direkt till nya förslag på sidor visas istället de sidor
man redan gillat. För att undvika oklarheter fortsätter vi dock med att nämna
rekommendationssidan “Gilla sidor”-sidan. Användaren måste nu själv navigera vidare på
“Sidor”-sidan och klicka på “Toppförslag” till att få upp rekommendationer.
Rekommendationssidan finns numera alltså ett steg längre bort. Uppmaningen att gilla sidor är
borta och det krävs två steg att få rekommendationer till sig. Denna förändring tyder på att
Facebook inte längre vill att användarna hamnar direkt på rekommendationssidan.

3.7 Kvantitativ metod: Variabler och operationalisering
I detta avsnitt går vi igenom hur vi har kommit fram till de variablerna vi använde oss av
vid undersökningen av de rekommenderade Facebook-sidorna. Kodschemat utvecklades
noggrant under två pilotstudier, där vi testade variablerna på olika typer av sidor som kom upp
på “Gilla-sidor”-sidan. Variablerna skapades utifrån teorierna om filterbubblan (Pariser, 2011),
echo chambers (Sunstein, 2009) och selektiv exponering (Cotton,1985). Hela kodschemat finns i
avsnittet Bilagor.
Efter några generella variabler, som Datum, Sidnamn och Antal gillningar, som var
entydigt att besvara, delade vi in sidorna i olika kategorier, beroende på vem det är som äger
Facebook-sidan. Vi distingerade mellan Public service, Affärsverksamhet, Person, Politiskt parti,
Fackförbund, NGO, Institution och Enbart Facebook-sida. Den sista alternativen hade vi med,
eftersom det finns ett antal sidor som inte låter sig dela in i någon av de andra alternativ, och
deras innehåll är antingen inte relevant för vår undersökning, som fokuserar på politik eller det
handlar sig om en inofficiell “fansida”. Det var också anledningen för vår nästa variabel, som
konstaterade om sidan handlar om politik eller inte, eftersom det möjligtvis inte blev tydligt
innan.
Sedan granskade vi sidorna på huruvida de var partipolitiskt respektive blockpolitiskt
förankrade. Som alternativ i den första variabeln fanns alla åtta svenska partier som sitter i
riksdagen (riksdagen.se) plus “Ej specificerbar”, om sidan är förankrad i flera partier, och
“Ingen”. I den andra variabeln delade vi upp de åtta partier i politiska block: Alliansen
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(Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet), Rödgröna
(Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) och SD. Dessutom finns det också i denna
variabel alternativen “Ej specificerbar” och “Ingen”. Dessa variabler var viktiga med hänsyn till
vår forskningsfråga, eftersom vi med hjälp av variablerna tydligt kunde mäta åt vilket politiskt
håll de rekommenderade sidorna riktar sig och därmed uttala oss om filterbubblor på Facebook.
Vi undersökte även om sidan representerade ett nyhetsmedium och i så fall, vilken typ av
nyheter den förmedlade. Sidan kodades som nyhetsmedium om den spred egna nyheter, alltså
inte länkar från andra nyhetssajter. Vi kategoriserade typen av nyheten i följande alternativ:
Allomfattande, Politik, Annat och Nej. Vi kunde ha brett ut “Annat” till många olika ämnen,
men det var inte av relevans för vår forskning. Vi valde att ha med dessa variabler för att kunna
kategorisera sidorna mer konkret. I pilotstudierna var det ett flertal nyhetssidor som kom upp,
som var politiskt inriktad mot ett specifikt håll. Enligt en studie är det 24 procent av svenskarna
som regelbundet läser och tar in politiska nyheter via sociala medier (Strömbäck, 2015). Andelen
har förmodligen till och med ökat det senaste året. En nyhetssajt som en Facebook-användare
får rekommenderad på “Gilla sidor”-sidan kan också bidra till skapandet av filterbubblor,
speciellt om nyhetssajten är politiskt förankrad.
Med hjälp av de nästa tre variablerna undersökte vi om sidan innehöll någon kritik mot
etablissemanget, politiska partier eller politiska block. Med etablissemanget menas den styrande
regeringen. Sidor av oppositionspartier eller -politiker, såväl som ledare- eller satirsidor kodades
som etablissemangkritiska. Variablerna som handlar om partipolitisk respektive blockpolitisk
kritik har samma alternativ och samma intention som variablerna som handlar om parti/blockpolitisk förankring.
Som beskrivet ovan försökte vi genom vår val att personorna endast skulle gilla svenska
sidor, att bara få svenska sidor rekommenderad av Facebook för att stanna på en nationell nivå.
Därför hade vi också med en variabel som kategoriserar sidans geografiska förankring i Lokalt
förankrad, Nationellt förankrad och Internationellt förankrad. Vi bestämde även att dela upp
alternativet “Lokalt förankrad” i lokalt förankrad i den platsen, studien genomförs, i vårt fall
Karlstad (till exempel Karlstadsbuss) och lokalt förankrad på annan ort (till exempel SVT nyheter
Stockholm).
Bland Facebooks rekommenderade sidor fanns många nyhetsmedier representerade.
Aftonbladet, GP och Expressen var exempel som personorna fick till sig. Dessa medier har en
historia av att vara politiskt förankrade och således var författarna tvungna att göra val huruvida
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de skulle sorteras in som politiska eller inte. Vi valde att se nyhetsmediernas roll som granskare
av politik som övervägande istället för att se till dem som politiskt färgade på grund av den
historiska förankring de har med partier och ideologier. Således kodas nyhetsmedier som
eventuellt politiskt berörande och utan partiförankring. De kodas även utifrån deras huvudsakliga
roll. Har sidan en politisk inriktning kan vi koda in det.

3.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Genom att ta skärmdumpar på de sidor personorna får rekommenderade fick vi ett
säkert svar på vilka sidor som kom upp. Pilotstudien visade att sidor som rekommenderas kastas
om allt eftersom man går in och ut från “Gilla sidor”-sidan, vilket skulle ha kunnat blivit
problematiskt utan skärmdumpar. Dock höll sig sidorna konstanta över den period som
undersökningen skedde, trots att de kastades runt. En experimentell studie skall vara så
jämbördig som möjligt vid val av deltagare och betingelse som studeras (Kjellberg & Sörqvist,
2011). Eftersom personorna är likadana och plats där undersökningen utförs är densamma har
studien ur den aspekten hög reliabilitet. Generaliserbarhet i vår forskning skapas dessutom som
redan nämnt ovan i kapitlet population och urval genom att personorna syftar att framställa en så
bred representerad Facebook-användare som möjligt. Även de sidor vi gillar utefter storlek gör
att studien får en hög representationsgrad.
För att nå så hög reliabilitet som möjligt gjorde vi också en interkodarreliabilitetstest
(Ekström & Larsson, 2013) innan vi började att koda forskningsmaterialet. Vi kodade var för sig
tio enheter och jämförde sedan resultaten: 156 av 160 variabler kodades på samma sätt. Vi nådde
en hög överensstämmelse av kodningsresultater i interkodarreliabilitetstesten, men eftersom den
inte låg på 100 procent, bestämde vi att vi skulle koda enheterna tillsammans för att kunna
diskutera eventuella avvikelser och få ett enhetligt forskningsresultat.
Problematiken i ett inledande skede var att mata Facebook med tillräckligt information
för att kunna få information riktad till personorna utan att avslöja så pass mycket om oss själva
och våra egna personliga internet-vanor genom att till exempel surfa på olika hemsidor. En dator
utan tidigare sparad information hyrdes, som enbart användes på Facebooks.se. Datorn är vår
sterila miljö och det är således av yttersta vikt att precis användning sker när data samlas in.
Eftersom universitetsutbildade är den högst representerade gruppen på Facebook och våra
personor är univetsutbildade (Svenskarna och internet 2016) innebar det ingen brist av reliabilitet
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att surfa på Karlstads universitets nätverk. För att vara helt säker att ingen information om oss
själva påverkar resultaten, skapades det även en ny guest-account för wifi-inloggningen på
universitetets nätverk.
Det genomfördes två pilotstudier. Den första den 19/10 och den andra den 14/11. I
pilotstudierna granskade vi framför allt variablerna i innehållsanalysen och anpassade dem till
våra forskningsfrågor till att få en så hög validitet som möjligt. Genom att få en ungefär bild av
vilka sidor som personorna får rekommenderade, kunde vi spetsa variablerna ytterligare.
Pilotstudien 19/10 gav svar på hur interaktionen måste föras för att få fram sidrekommendationer överhuvudtaget. Mer interaktion än väntat var nödvändigt och således
beslutades att även gilla de största svenska Facebook-sidorna. Det gör även studien mer
representerande för den svenska befolkningen vilket då får ses som positivt ur två bemärkelser.
För validitetens skull är det viktigt att tillägga att hela undersökningen bygger på
antagandet att Facebook-användare faktiskt gillar de sidorna de får rekommenderade på “Gilla
sidor”-sidan. Varje sida som dök upp på rekommendationssidan, undersöktes med hjälp av
variablerna som förklaras i avsnittet ovanför på samtliga underfrågor som ställdes med målet att
svara på den övergripande forskningsfrågan. Frågan om hur stor andel politiska sidor personorna
fick upp på deras rekommendationssidor ställdes med syftet att se om det överhuvudtaget finns
ett mönster som kan tyda på en filterbubbla. Med den nästa frågan om hur mycket parti- och
blockpolitiskt motstridig samt bekräftande information personorna blir presenterade för ville vi
få reda på hur påtaglig den politiska filterbubblan är. Blir användare verkligen helt inneslutna i en
filterbubbla som återspeglar och förstärker deras politiska preferenser och kanske till och med
minskar toleransen mot andra ideologier? Eller finns det “hål” i filterbubblan som även släpper
in information från ett annat politiskt håll än ens egna? Nästa fråga undersöker vem som är
sändaren av innehållet på de politiska sidor som rekommendationssidan delger. Den ställdes för
att undersöka vem som påverkar det politiska fältet på Facebook. Är det partier eller
partimedlemmar som direkt försöker övertyga användare om deras åsikter? Är det nyhetsmedier
som vill informera eller är det kanske opartiska sändare deras syfte är att bjuda in användare till
en politisk diskussion? Eller finns det andra syften? Vår sista underfråga som handlar om sidans
geografiska förankring var först tänkt att vara med som variabel i innehållsanalysen och inte som
forskningsfråga. När vi dock uppmärksammade förändringen som hade skett på Facebooks
rekommendationssida, såg vi en stor skillnad i den geografiska förankringen mellan första och
andra undersökningstillfället. Denna skillnad ansågs vara mycket intressant att analysera,
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eftersom den har att göra med hur filterbubblan på Facebook förändras. Därför valde vi att
infoga forskningsfrågan om geografisk förankring och att undersöka alla sidor som dök upp på
rekommendationssidan med hjälp av den.

3.9 Etiska spörsmål
Vår studie innebär ett relativt aktivt deltagande av våra personor på politiska Facebooksidor. Kan personornas medverkan vara bidragande till en debatt när inlägg de kommenterar och
gillar får vidare spridning? Kommentarer i pilotstudien på Moderaternas sida fick till exempel
gillande av andra användare på Facebook.
Först och främst skulle personorna inte göra direkta politiska kommentarer. Vår lösning
med interaktionen var som beskrivet ovan att kommentera partiets namn respektive partiledarens
namn. På så sätt interagerade personorna med de algoritmer som styr Facebook utan att föra
debatt i forumet. Även om vi trots det på något sätt kunde ha ändrat folks åsikter genom
interagerandet på politiska sidor, måste personorna trots allt interagera på något sätt för att få
analyserbar data. Studien experimenterade på användare som inte är verkliga, således behövs
ingen anonymitet eller samtycke. Vi ser det som nödvändigt att även radera de skapade profiler
efter det att undersökningen genomförts eftersom fejkade profiler inte bör ligga kvar på
Facebook.

3.10 Brister och Problematik
Som förklarat ovan i avsnittet om Sveriges mest populära Facebook-sidor, gillar våra
personor bara svenska sidor. Detta val gjordes för att inte tappa fokusen på den nationella nivån.
De flesta riktiga Facebook-användare gillar dock också internationella sidor, vilket framställer en
inskränkning i generaliserbarheten.
Eftersom det inte finns någon statistik om hur många sidor den genomsnittlige
Facebook-användaren gillar, var vi tvungna att bestämma ett antal av sidor, personorna skulle
gilla till att mata Facebooks algoritmer med information. Antalet 27 känns rimligt för oss, men vi
har inget bevis att det återspeglas hos en genomsnittlig Facebook-användare.
Studien skall undersöka hur filterbubblan skapas utifrån olika val användare gör på Facebook.
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Våra personor är enheter som inte går att generalisera utifrån tal om population och
befolkningsgrupper. Det finns ingen exakt säkerställd bild över de svenska Facebook-användare.
På grund av det var det svårt att återskapa en exakt persona för att på så sätt kunna generalisera
på hela den svenska befolkningen. Till viss del var vi tvungna att sätta personorna utifrån vilka
användare som är mest representerade på Facebook. Således skall denna studie ses som ett test
på en specifik användare men som har har en hög representationsgrad.
Däremot kan det argumenteras för att studien innehar en hög reliabilitet då framtida
forskare skulle kunna använda denna studie men finkalibrera vissa inställningar för att således
ändra population och urval och undersöka filterbubblan på andra individer med andra
preferenser.
Det finns ingen gemene Facebook-användare. Det är viktigt att tydliggöra det när vi går
in i undersökningen. Vår studie avser undersöka en typ användare som är så högt representerad
på Facebook utifrån de val vi operationaliserat i metod stycket.
Vid skapandet av den fjärde och sjätte personan bad Facebook oss att verifiera
användarens telefonnummer. Det var efter vi skapat tre respektive två användare i följd tidigare
så vi misstänker att det är en algoritm som hindrar oss när en specifik IP-adress skapar många
användare samtidigt. Facebook är genomgående inkonsekvent av att be om telefonnummer.
Ibland behövs det, och ibland går det bra utan. Eftersom Facebook föreslår vänner utifrån ens
telefonnummern (Bergendahl & Rehn, 2012) valde vi att skapa en ny Facebook-profil ifall vi blev
tvingade att delge telefonnummer.
Vid andra experiment-tillfället såg vi en stor förändring i vilka sidor vi fick till oss jämfört
med det första experimentet. Utefter interaktionsschemat kalibrerade Facebook 14 till 18 sidor
jämfört med de 65 och 78 vi fått till oss tidigare. Dessutom var sidorna i stort sett enbart lokalt
förankrade och hade ingenting att göra med politik. De lokalt förankrade sidorna var även främst
representerade i form av affärsverksamheter. Facebook visade även tidigare upp sidor med en
lokal förankring men de var lokaliserade längst ner på “Gilla sidor”-sidan. Den initiala tanken var
att analysera de fyra personornas rekommenderade sidor men på grund av att de
rekommendationer vi fått var så oerhört annorlunda från den tidigare undersökningen gjorde vi
en ny kontrollperson och moderat för att kunna jämföra studien utifrån två olika tillfällena.
Resultaten i studien analyseras således utifrån två olika tillfällen och “förändringen” (som vi
benämner denna händelse som) blir en ingång i för fortsättningen av denna uppsats.
När vi försökte förstå denna stora förändring i innehållet på sidan var det lätt att anta att
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Facebook har förändrat sina algoritmer för att undvika att verka som en politisk förmedlare.
Antagandet stärks när man ser till den kritik som Facebook fått den senaste tiden på grund av
utgången i det amerikanska presidentvalet. Det var dock inte möjligt för oss att hitta ett officiellt
ställningstagande av Facebook angående förändringarna. Sedan förändringen gjordes
rekommenderar Facebook såvitt vi kunde fastställa enbart sidor av lokala affärsverksamheter
eller kommuner vilket kan ses som ett sätt att hålla ryggen fri som politisk förmedlare. De
resultat som presenteras i nästa kapitel analyseras utifrån syfte och frågeställningar. Den
lokaliserade förändringen diskuteras i slutsatsdelen.

4. Resultat
I detta kapitel framställs resultat från innehållsanalysen som är relevanta för
forskningsfrågorna. Det förs viss diskussion, men främst presenteras resultaten i diagramform
och deras innehåll är förklarad på ett neutralt sätt. En djupare diskussion om
forskningsresultaten föras i nästa kapitlet. Styckena är rubricerat efter frågeställningarna.
4.1 och 4.4 tar med alla sidor personorna fick till sig i undersökningen. 4.1 tar även med
alla personor som undersökts. Resterande resultat baseras på politiska sidor och drar jämförelser
mellan Kontrollpersonerna och Moderaterna, eller Persona 1, 2, 3 och 5. Undersökning 1
refererar till undersökningstillfället 16/11. Undersökning 2 refererar till 2/12.
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4.1 Politiskt berörande sidor
Hur stor andel politiskt berörande sidor får en användare
rekommenderad av Facebook beroende på politiskt interagerande?

Figur 1a.
Figur 1a visar hur många politiskt berörande sidor personor 1 och 2 fick
rekommenderade av Facebook vid första undersökningstillfället 16/11. Med politiskt berörande
menas en sida som på ett eller annat sätt förmedlar politiska åsikter eller nyheter. Det är en
generell variabel som ger en överblick för vilka sidor som förmedlar politisk information. Till
exempel “Jonas Gardell” eller “Lantbrukets Affärstidning” förmedlar viss politisk information
till medborgarna men är inte i huvudsak politiska. Analys av mer politiskt “tunga” sidor, som till
exempel Socialdemokraternas Facebook-sida, görs i nästkommande stycken. Persona 1
(kontrollpersonen), som inte interagerade med politiska sidor fick upp totalt 65 sidor på hennes
“Gilla sidor”-sidan. 13 av dessa 65 sidor hade någonting att göra med politik, vilket utgör 20
procent. Persona 2 (moderaten) däremot fick upp 78 sidor totalt, alltså 13 mer än
kontrollpersonen. 42 sidor var politiskt berörande, vilket utgör runt 54 procent. Det framgår
alltså att en användare som interagerar med politiska sidor på Facebook får upp fler sidor på
rekommendationssidan än en användare som inte gör det. Dessutom är ett tydligt resultat man

37

kan dra från figuren att en politiskt aktiv användare blir rekommenderad mycket mer politiska
sidor än en politiskt inaktiv användare. Man måste dock ha i åtanke att resultaten härstammar
från undersökningen som gjordes den 16/11 innan algoritmerna förändrades. Resultatet rimmar
således med hur en filterbubbla produceras genom användares selektiva exponering (Cotton,
1975., Pariser, 2011) och att politiskt intresserade människor blir utsatta för mer politiskt innehåll
(Sunstein, 2009).

Figur 1b.
Figur 1b visar hur många politiskt berörande sidor personor 3,4,5 och 6 fick
rekommenderade av Facebook vid andra undersökningstillfället 2/12. Man ser direkt den stora
skillnaden jämförd med första undersökningen. Personorna fick bara upp totalt 13-18 sidor på
deras “Gilla sidor”-sida. Alla personor fick rekommenderad “Refugees Welcome - Karlstad” som
den enda sida som kan kodas som politisk. Moderaten fick dessutom upp “Emil Källström”, en
centerpartistisk politiker från Västernorrland. Efter förändringen Facebook gjorde spelar det
alltså ingen roll längre om användaren interagerar med politiska partier eller inte, man får till sig
nästan samma information ändå. Eftersom socialdemokraten och sverigedemokraten fick upp
exakt samma sidor på deras rekommendationssidor och att skillnader var knappa mellan alla fyra
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personorna i andra undersökningen fokuseras det härefter på kontrollpersonen och moderaten
från första och andra undersökningen.

4.2 Sidor för och emot särskild politik
Hur mycket parti- och blockpolitiskt motstridig samt bekräftande
information blir användare presenterade för?
För att se vilken typ av partipolitisk information en användare blir presenterad för kan man
genom dessa tabeller se skillnader beroende på politiskt deltagande.

Figur 2. Enbart politiskt berörande sidor.
Endast en av de 65 sidor som rekommenderades till kontrollpersonen tillhörde ett
politiskt parti vilket i detta fall var Socialdemokraterna. Detta resultat pekar på att användare på
Facebook som inte är politiskt aktiva får i mindre utsträckning till sig politisk information från
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mediet. Att det är just Socialdemokraterna som introduceras för personan behöver man inte dra
alltför stora växlar kring men det är trots allt intressant att inget parti som är i opposition till de
just nu styrande kommer upp som alternativ. Resultatet visar dock att det mest representerade
partiet på moderatens “Gilla sidor”-sida är Socialdemokraterna och Centerpartiet. Detta talar
således emot att en filterbubbla skapats mot det egna partiet. Det fanns relativt stor spridning
bland de största partierna i riksdagen, dock lämnades de mest oppositionella partierna utanför.
Det finns en total avsaknad av till exempel Vänsterpartiet och Miljöpartiet, huruvida det är
beroende på partiernas popularitet eller politiska skillnad är dock svårt att avgöra.

Figur 3a. n= 65

Figur 3b. n=78

Nästa del i att försöka analysera de sidor användarna fick till sig vad gäller partipolitik var
att se till hur många sidor som var kritiska mot ett specifikt parti.
Dessa resultat visar att Persona 2 (Moderaten) fick upp en sida som var tydligt partikritisk. Det
var “Inte rasist, men” och var kritisk mot Sverigedemokraterna. Dock fanns det 23 sidor som
kodades som ej specificerbara vilket betyder att sidorna innehöll kritik där dock inget särskilt
parti kunde appliceras på kritiken utan det var snarare kritik mot politik i helhet där partierna
ingår eller partier som uttryckte kritik beroende på blocktillhörighet för att tydliggöra den egna
politiken. Sammantaget kan man dock skönja att sidor vars huvudsyfte är att direkt vara kritiska
mot specifika partier är få bland de som Facebook rekommenderar. Dock är själva inläggen av
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sådan art att en kvalitativ innehållsanalys skulle behövas för att på ett tydligt sätt ta reda på vilken
typ av information som sänds ut för att se hur det påverkar mottagare.

Figur 4. Enbart politiskt berörande sidor.
Sveriges politik är också indelad i block där det finns tre konkreta grupper representerade
i riksdagen. Alliansen och de Rödgröna arbetar gemensamt i grupper för att få tillräckligt mandat
i riksdagen. Utanför dessa finns Sverigedemokraterna som i alla fall idag (15/12 2016) inte
arbetar tillsammans med övriga partier. I denna figur är partier indelade i respektive block men
även sidor som riktar sig till blocken finns med. Man kan här se att mer än 20 procent av de
politiska sidorna moderaten fick rekommenderad kan härledas till samma block och således till
samma slags politik. Sidor som står i motsats till moderatens politiska ställningstagande är totalt
sex stycken vilket då visar att de politiskt motsridiga sidorna ändå är relativt högt representerade
om än inte lika många som de som bekräftar personans politiska ståndpunkt. Kort sagt är det ett
övertag för filterbubblan i denna figur.
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Figur 5. Enbart politiskt berörande sidor.
I den andra undersökningen försvann som tidigare nämnt de flesta politiska sidorna och
resultaten visade överlag på ett mer lokalt inflytande bland de sidor som rekommenderades. De
förändringar som visade sig innebar såklart en stor förändring för den politiska representationen
för de olika personorna. Sammanlagt kunde enbart en sida tillskrivas som blockpolitiskt
förankrad på alla fyra personors rekommendationssidor. Det var “Emil Källström”, en
centerpartist som blev rekommenderad för Moderaten (Persona 5).
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4.3 Sidans källa och huvudsakliga funktion
Vem är sändaren av innehåll på de politiska sidorna som
rekommenderas av Facebook?

Figur 6. Enbart politiskt berörande sidor.
Eftersom den politiska representationen bland sidorna i den andra undersökningen var
låg analyseras här enbart den första undersökningen. Runt 22 procent av alla rekommenderade
sidor kodades som nyhetssidor (se Figur 8 i bilagor). Av dessa handlar runt 72 procent om politik
(se Figur 9 i bilagor). Figur 6 visar den huvudsakliga funktionen på sidan. Här kan man se
förändringen i de politiska sidor som dyker upp. Public Service och nyhetssidor är relativt
statiska i antal mellan de två personorna, däremot får persona 1 till sig mer public service och
nyhetsmedier i relation till antalet sidor totalt. I övrigt finns det hos persona 2 en kraftig ökning
framförallt i personsidor. Dessa sidor är huvudsakligen journalister och politiska personer. En
tendens som kan utläsas är att opinionsbildande personer har en större inverkan när man var mer
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politiskt aktiv. Kategorin “Enbart Facebook-sida” syftar till en sida som inte har annat ursprung
än att den verkar på Facebook. I detta fall är det politiska Facebook-sidor och är gruppen av
sidor där politisk kommentering är flytande och mer kvalitativ undersökning kring budskap
behövs likt under Figur 3b.

4.4 Sidans geografiska förankring
Hur många av Facebooks sidor rekommenderas utifrån
lokal/nationell/global geografisk förankring?

Figur 7a. n= 143

Figur 7b. n=58

I första undersökningen blev det tydligt att det inte var en signifikant skillnad mellan
kontrollpersonen och moderaten gällande den geografiska förankringen av sidorna de fick upp
på rekommendationssidan. Det finns dock en stor skillnad när man jämför första
undersökningen 16/11 med andra undersökningen 2/12. I första undersökningen var det runt 22
procent av alla rekommenderade sidor som var lokalt förankrade i Karlstad med omnejd . Största
delen av sidorna (ca. 73 procent) var nationellt förankrade (se Figur 7a). I andra undersökningen
däremot var det nästan alla sidor (ca. 94 procent) som var förankrade i Karlstad med omnejd (se
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Figur 7b). Facebook rekommenderar alltså som framställt ovan så gott som inget politisk
innehåll längre, utan begränsar sig på lokala sidor som bland annat restauranger och gym.

4.5 Sammanställning av resultat
För översiktens skull sammanfattas här alla relevanta resultat som analyseras i detta
avsnitt. Resultaten visar att den politiska personan i första undersökningen fick betydligt mer
politiskt berörande sidor rekommenderad än den opolitiska personan. Däremot framgår också
att det vid andra undersökningstillfället inte spelade någon roll längre om personan var politiskt
aktiv eller inte, alla fyra personor fick upp likadana antal av sidor på rekommendationssidan.
Sedan jämförs kontrollpersonen med moderaten från undersökning 1 i frågan om partipolitiskt
förankrade sidor med resultatet att moderaten fick upp mer partipolitisk förankrade sidor totalt
och även en större spridning av olika partier. Det blev tydligt att moderaten fick till sig mer sidor
som är kritiska mot politiska partier än kontrollpersonen i första undersökningen, även om de
flesta av dessa sidor inte var kritiska mot ett särskilt parti, utan snarare allmänt kritiska. Man ser
att mer än en femtedel av alla politiskt berörande sidorna den politiska personan fick upp var
förankrade i personans politiska block, vilket är en första indikation på en politisk filterbubbla.
Därefter visualiseras den stora påverkan förändringen hade på rekommendationssidan. Enbart en
sida i hela undersökning 2 kunde kodas som parti- eller blockpolitiskt förankrad. Det visas även
att det överlag var en stor andel nyhetssidor som kom upp på rekommendationssidan från både
kontrollpersonen och moderaten i undersökning 1. Dessutom är det påfallande att moderaten
fick i betydligt större utsträckning än kontrollpersonen personsidor rekommenderad av
Facebooks algoritmer. I slutet av resultatsdelen ser man en annan stor skillnad som förändringen
förde med sig, nämligen att nästan alla rekommenderade sidor i undersökning 2 var lokalt
förankrade medan de flesta sidorna i första undersökningen var nationellt förankrade.

5. Analys och diskussion
Förändringen som gjordes på Facebooks algoritmer mellan den 16/11 och 2/12 skapade
nya förutsättningar för hur denna analys presenteras. Innan förändringen utgick författarna från
att de kunde jämföra olika politiska personor utifrån deras interagerande på Facebook. Nu ledde
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förändringarna dock till att det framför allt jämfördes antingen kontrollpersonen (persona 1) med
moderaten (persona 2) i första undersökningen eller första undersökningen med andra
undersökningen utan att konkretisera personorna. Resultaten från experimenten och kvantitativa
innehållsanalysen gav alltså inte lika mycket material som förväntats i början, eftersom Facebook
inte rekommenderade användarna sidor med politiskt innehåll i samma utsträckning. I följande
avsnitt analyseras forskningsresultaten utifrån de teorier som presenterats tidigare i uppsatsen.

5.1 Operatörer, algoritmer och personalisering
Den klassiska grindvakten enligt Shoemaker & Vos (2009), det vill säga en mänsklig
redaktör, som bestämmer vilken information användare får till sig finns inte på de stora sociala
medierna som Facebook, Youtube eller Twitter. På grund av den gigantiska mängden av innehåll
behövs det algoritmer som filtrerar innehållet på webben och därmed bestämmer vad vi får till
oss. Bozdag säger dock att den nya grindvakten på sociala medier inte bara är algoritmer utan en
kombination av mänskliga operatörer och algoritmer, eftersom det är människor som utvecklar
algoritmerna (2013). Det är alltså till en stor del operatörer, de som programmerar algoritmerna,
som avgör vilken information som internetanvändare får till sig. Till skillnad mot en mänsklig
redaktör som avgör vilket innehåll som publiceras i till exempel en dagstidning är dock
operatörerna och algoritmerna som innehar grindvaktens roll på sociala medier osynliga. En
genomsnittlig Facebook-användare vet inte vem som bestämmer vilken information hon får upp
och varför. Detta osynlighet kanske leder till att operatörerna inte känner sig eller uppfattas som
lika ansvariga som de hade gjort om deras namn och handlingar var kända för användarna. En
fråga som ställs i sammanhang till detta och som är omöjligt att besvara med säkerhet för
forskare utan insyn i programmeringen av algoritmerna är, huruvida operatörerna har kontroll på
algoritmerna. När det sker förändringar, är det operatörerna som gör dessa eller är algoritmerna
programmerade på så sätt att de förändras självständigt? I fallet av förändringen som skedde
mellan 16/11 och 2/12 är det inte heller att avgöra vem och varför den gjordes eftersom
Facebook inte publicerade något officiellt ställningstagande om den. Exemplet i sig visar på den
tydliga skillnad i hur grindvaktens (Shoemaker & Vos, 2009) roll på internet är betydligt mer
undangömd än i den klassiska dagspressen. Det faktum att transparensen hos Facebook är låg
problematiseras även det faktum att forskare av sociala medier har svårt att ta kontroll över datan
samt ställa någon till svars (Karlsson & Sjövaag, 2015; Bozdag, 2015). Däremot är datan som
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visat sig tillgänglig för denna studie tillräcklig att kunna göra slutsatser om vilken information
som presenteras för användare och i slutändan måste utgivare av information kunna ställas till
svars för det.
Eftersom informationen ska vara så relevant som möjligt för användaren blir innehåll
personaliserat (Pariser, 2011). Som Van Couvering säger är det inte längre är rättvisa och
representativitet, grundelement i journalisters definition av kvalitét, som eftersträvas att
presentera för användaren, utan dess tillfredsställelse och relevans för användaren står i förgrund
(Van Couvering, 2007). För vår forskning är detta framför allt i en politisk kontext intressant. En
användare som var politiskt aktiv på Facebook, det vill säga en användare som interagerade med
politiska sidor, fick mycket mer sidor med politiskt innehåll rekommenderad av algoritmerna än
en användare som var politiskt inaktiv på Facebook (se Figur 1a och 1b). Detta bevisar att
Facebook analyserar sina användare och listar ut vilka intressen användarna har och således väljer
ut innehåll som verkar matcha användarens intressen. Man kan mot bakgrund av dessa resultat
påstå att användare hamnar i en politisk filterbubbla, även om den inte är riktad mot en särskild
ideologi eller ett särskilt parti utan filtreras utifrån om man är intresserad av politik eller inte.
Det var åtminstone så i första undersökningen som gjordes den 16/11 att användare fick
politiska sidor rekommenderade. Numera är innehållet på “Gilla-sidor”-sidan enbart
personaliserat med hänsyn till den geografiska förankringen. Nästan alla sidor som dyker upp är
lokalt förankrade, medan de flesta sidor innan förändringen var nationellt förankrade (se Figur 7a
och 7b). Innehåll är alltså fortfarande personaliserat, men på ett annat, låt oss säga politiskt ickedömande sätt.
Personalisering drar med sig för- och nackdelar. Det behövs en filtrering av innehållet
som finns online och det är även vad Facebooks affärsverksamhet bygger på (Pariser, 2011). Så
varför inte filtrera det på så sätt att användaren bara får till sig innehållet som är relevant för
henne? Problematiken som vi även kunnat påvisa är att den grad av konsekvenser för vilken typ
av politiskt innehåll en användare blir presenterad för har tidigare kraftigt varierat.
Konsekvenserna var att uppdelningen mellan politiskt intresserade eller ej gav skillnader i vilken
politisk information som presenterades för en användare. I ljuset av grindvaktens roll för ett
samhälle med upplysta medborgare blir det istället en fragmentisering mellan användarna eller
som den senare undersökningen visade, en mer generellt opolitisk plattform. För även om
grindvaktsteorin till viss del förändrats till en grindtittare (Bruns, 2008; Shoemaker & Vos 2009),
och att publiken har möjlighet att välja relevant information, presenterar “Gilla sidor”-sidan

47

förslag som användaren har att välja mellan. Mot bakgrund av detta anser författarna att
Facebook bör kunna ställas till svars, likt en ansvarig utgivare, och tydliggöra varför information
presenteras för en användare. Facebook uppvisar på “Gilla sidor”-sidan samma tendenser som
ett nyhetsmedium i hur information presenteras och är snarare en grindvaktare som presenterar
ett visst innehåll snarare än en grindtittare som låter användaren fritt välja information.

5.2 Selektiv exponering
Facebooks algoritmer anspelar på den psykologiska teorin om selektiv exponering. De
rekommenderar användaren huvudsakligen sidor som är antingen neutrala eller bekräftar hennes
uppfattningar, men inga sidor som direkt motsäger användarens politiska åsikter framförs (se
Figur 1a, 2, 3a, 3b, 4 och 5). Algoritmerna försöker alltså att hålla den kognitiva dissonansen så
låg som möjligt hos användaren, vilket bidrar enligt Cotton (1985) till en känsla av behag hos
användaren. Obehaget, att få information som står i motsats till det man redan vet motverkas av
människan själv men lyfts fram som viktigt både av Pariser (2011) och Sunstein (2009). “Gillasidor”-sidan har möjligheten att framföra sidor som inte återspeglar en användares inmatade
preferenser men avsaknaden av dessa är tydlig när man ser till den första undersökningen. Efter
interaktionen utförts steg antalet sidor och framför allt politiska sidor ökade (Figur 1a) vilket
styrker de problem som både Sunstein och Pariser framför när de talar om oväntade möten och
filterbubblan. Våra undersökningar ger olika svar men samma kritik kan framföras mot de båda;
det finns en generell avsaknad av upplysning och ny kunskap och information i och med att
sidorna specificeras mot användarens delade information om sig själv. Det är däremot inte helt
till fullo. En väsentlig del av sidorna går inte att specificera som direkt självreproducerande
politiska och får således ses som någonting som användaren skulle kunna dra lärdom av.
Däremot kan det faktum att den första undersökningarna gav svar om att personaliseringen
förändrar informationen på det sätt vi påvisat leda till Echo Chambers (Sunstein, 2009) och
följaktligen till de narcissistiska konsekvenser som är beskrivet i teoridelen (Kapitel 2.3). Den
andra undersökningen visar istället tendenser till att facebook snarare formats till ett lokalt
centrum med en lokaliserad omvärldsbild som följd. Det skulle kunna leda till att de globala
utbyten som internet och Facebook varit synonymt med byts ut till lokala köpcentrum.
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5.3 Demokrati
I första undersökningen blev det tydligt att de politiskt berörande sidorna som
presenterades för kontrollpersonen var huvudsakligen nyhetssidor, medan det var nyhetssidor,
politiska partier och politiska personer (Figur 6), redan etablerade i det demokratiska styre som
existerar i Sverige, som fanns representerade på moderatens rekommendationssida. Rena
ideologiska åskådningar saknades bland de sidor som dök upp. På så sätt ger Facebook sken av
det politiska partisystem som redan är etablerat och avspeglar den svenska politiken och
samhället.
Innan förändringen på Facebook skedde såg man en stor skillnad för om användaren var
politiskt aktiv eller inte (se Figur 2). Genom att interagera med politiska partier och befästa sin
politiska åskådning fick personan till sig betydligt mer partipolitiska sidor. Det i sig segregerar
människor som inte är politiskt aktiva till att i större utsträckning hamna utanför den politiska
arenan och således även samhällsdebatter, vilket säger emot teorin om “age of plenty”. Enligt
teorin skulle alla medborgare via mängder av olika plattformar, människor och opinionsbildare
kunna hitta sin väg till offentligheten (Habermas, 1991; Coleman & Gøtze, 2001). Också det
faktum att en politiskt aktiv användare kan bli instängd i en politiskt-riktad filterbubbla säger
emot “age of plenty”-teorin, eftersom användaren får bara upp information som motsvarar
hennes blockpolitiska preferenser (se Figur 4). Ser man till parti- respektive blockpolitisk kritik i
första undersökningen finns det ingen skillnad mellan de två variablerna. Däremot finns det en
skillnad mellan kontrollpersonen och moderaten (se Figur 3a och 3b). Moderaten får till sig
betydligt mer sidor som potentiellt är kritiska mot politiska partier eller politiska block, även om
de inte explicit motarbetar ett särskilt parti/block. Det kan leda till att politiskt aktiva användare
med högre sannolikhet hamnar i en politisk diskussion än politiskt inaktiva, som snarare lämnas
utanför, vilket inte heller går ihop med “age of plenty” teorin.
Men även en politiskt inaktiv användare fick upp ett antal politiska sidor på
rekommendationssidan, fastän inte lika många som en politiskt aktiv användare. Det kan anses
som en demokrati-funktion som Facebook försöka fylla genom att bjuda in sina användare på
politiskt deltagande, vilket skulle relativisera föregående utsago om att Facebooks
rekommendationssida verkar emot “age of plenty”-konceptet. Ser man till den andra
undersökningen då Facebook förändrat sina algoritmer är den politiska arenan på Facebook på
väg att bli utraderad (se Figur 1b). Det jämnar visserligen ut förhållandena mellan politiskt
aktivt/passiv men gör Facebook samtidigt till en mer icke-politisk plats. Således blir frågan om
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politisk fragmentering aktuell på Facebook. Denna studie belyser främst filterbubblan via “Gillasidan” men vi borde även ställa oss frågan om Facebooks roll som utjämnare (Holt et al. 2013)
kan komma att försvinna och inte längre introducera politiskt deltagande för nya generationer.
Oundvikligen måste paralleller dras till det amerikanska presidentvalet där Facebooks roll
som politisk viktig plattform kulminerade i den allmänna debatten. Valet och diskussionerna
råkade vara precis under den tidsperiod för vilket undersökningen ägde rum. Det fördes mycket
diskussion kring huruvida Facebooks algoritmer påverkat valresultatet genom att dölja eller lyfta
upp vissa politiska nyheter för Demokraterna respektive Republikanerna. Det är vad som kallas
för cyberbalkanisering, att politiska grupper med liknande åsikter segregeras och utvecklar en
trångsynthet mot dem med motsatta åsikter. Det kan leda till försvinnande av dialogen mellan
olika grupper och därmed till mer extremistiska åsikter (Sunstein, 2009., Bozdag, 2015). Den
cyberbalkanisering som tidigare utkristalliserats av att människor varit antingen höger eller
vänster kan nu istället bli att man är en del av den politiska diskussionen genom aktiva val eller så
är man utanför. Sunstein (2009) menar att oväntade möten är en viktig aspekt av den
demokratiska processen och för att motverka social fragmentering. Undersökning 1 tyder på att
det fanns en mängd olika möten som en användare blir presenterade för i form av nya sidor,
även om de för den politiska personan i större utsträckning inte är oväntade utan snarare
uppkommer i en filterbubbla (se Figur 1a, 1b, 2, 7a och 7b). Däremot tyder undersökning två på
att möten överlag, vare sig de är oväntade eller inte, är betydligt färre (se Figur 1b och 7b) och
Facebook spelar en mindre roll för att motivera politiskt deltagande. Utifrån de resultat som
presenteras i denna studie kan man dra slutsatser om att plattformen tidigare skulle ha bidragit till
politiskt diskussion bland alla medborgare men att det idag och fram tills dess att Facebook
ändrar sina algoritmer för rekommendationer igen kommer påverka den politiska debatten i
mindre utsträckning än tidigare.
Alla utsagor som beträffar studien lämnar vänners inverkan på rekommendationer
obeaktat, eftersom vänner inte ingick i vår undersökning. En snabb analys av författarnas egna
“Gilla sidor”-sidor, ger dock svar om att de lokala företag som presenterades för personorna i
andra undersökningen (Figur 7b) även dyker upp hos författarna men att också sidor, bland
annat politiska sidor, som vänner gillar dyker upp på rekommendationssidan. På så sätt kan
Facebook rekommendera användarna politiskt innehåll utan att direkt ansvara för det, eftersom
rekommendationerna bygger på användarens vänners gillningar. För företaget är detta visserligen
en fördel eftersom de kan använda detta som ett försvarsargument i den offentliga kritiken. Men
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det innebär också faran att användare hamnar i en även starkare echo chamber, om inte
användaren har lika många Facebook-vänner från flera olika politiska håll, vilket enligt Pariser
(2011) är mycket osannolikt. Pariser (2011) menar att filterbubblan även är beroende på vänner,
således talar vi fortfarande om en filterbubbla även om vi borde tala om en lokaliserad typ som
är beroende av vännerna på plattformen.
Innan förändringen på Facebook ägde rum fick användare, trots att de var helt politiskt
inaktiva, upp några sidor som hade att göra med politik. Totalt var en femtedel av sidorna på
“Gilla-sidor”-sidan politiskt berörande (se Figur 1a). Mest var det nyhetssidor (se Figur 6), vilket
kan anses som ett bevis för att Facebook försökte ta på sig rollen som informationsspridare i ett
demokratiskt samhälle (Habermas, 1991). Facebook-sidorna av tidningar (exempelvis
Aftonbladet, Expressen, GP) som fanns på “Gilla sidor”-sidan kunde anses som politiskt
neutrala. Även om deras ursprung kanske ligger i en viss politisk ideologi, rapporterar de numera
politiska händelser på ett mestadels opartiskt sätt. Att Facebook-användare fick till sig politiskt
information, även om de inte var politiskt aktiva på plattformen, kan vara en anledning till varför
unga människors deltagande i politiska debatter har ökat (Holt et al., 2013). Från denna synpunkt
kan man emellertid också hävda att förändringen Facebook gjorde på sin rekommendationssida
kommer att verka emot den tidigare utvecklingen mot en utjämnande demokratisk
representation.

5.4 Filterbubbla och echo chamber
Utifrån de resultat studien presenterat finns det ett utslag som tyder på att politiska
användare, såvida de inte interagerar med politiska sidor från olika håll, innan förändringen blev
förslutna i en echo chamber. Detta blev tydligt till viss utsträckning vid första
undersökningstillfället av vårt experiment. Personan som interagerade med Nya Moderaterna fick
upp ett stort antal politiska sidor som var förankrade i samma politiska block (Figur 4). Dock
dök det även upp sidor som var förankrade i de två andra politiska block, Rödgröna och SD,
fastän inte lika många. Man kan alltså konstatera en tendens mot en politisk filterbubbla som
fanns på Facebook innan förändringen. När man dock ser på den partipolitiska istället av den
blockpolitiska förankringen relativiseras detta påstående en aning. Trots att personan
interagerade med Moderaterna på Facebook, kan de procentuellt flesta politiska sidor hon fick
rekommenderad anses att vara förankrade med Socialdemokraterna (Figur 2). Detta motsäger
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hypotesen av en filterbubbla, som säger att internetanvändare blir helt inslutna i deras egna
filterbubblur där de bara får information till sig som bekräftar deras redan befintliga åsikter
(Pariser, 2011). Det kan finnas olika skäl för varför det var just sidorna förankrad i
Socialdemokraterna som användaren fick rekommenderad. Å ena sidan är Socialdemokraterna
det för tillfället styrande partiet, å andra sidan är de det största partiet i Sverige. Man kan anta att
det är därför, personan fick upp dessa sidor på hennes rekommendationssidor, men det är
omöjligt att hitta ett bevis för detta utifrån våra forskningsresultat. De två procentuellt näst flesta
politiska sidorna är förankrade i Moderaterna och Centerpartiet, alltså partier som ingår i samma
politiska block, vilket i sin tur styrker hypotesen om filterbubblan en bit.
Pariser menar att filterbubblans existens inte introducerar människor för nya kulturer
som annars skulle ökat dennes kreativitet (Pariser, 2011). Mot bakgrund av att den senare
undersökningen uppvisade tendenser att Facebook rekommenderar lokala sidor i större
utsträckning får man anta att detta led i filterbubblan kommer öka.

6. Slutsatser och framtida forskning
Vi har med denna uppsats undersökt de förhållanden mellan en användare på Facebook
och hur politisk interaktivitet förändrar information, presenterat genom Facebook-sidor, och
eventuellt leder till en så kallad filterbubbla. Pariser (2011) kom på flera sätt att revolutionera det
sätt vi ser på internet som verktyg för deltagande. Från 90-talet fram till tidigt 2000 fanns tron
om ett internet där möjligheterna var oändliga och internet var fortfarande en subkultur. Tidigt
år 2000 sprack dock IT-bubblan vilket medförde en viss typ av cynism till hur företag kan verka i
cyberspace. Det ledde till personalisering och användarvänlighet som vi idag ser på sociala
medier.
De inledande forskningsfrågorna kommer nedan staplas upp och sammanfattas utifrån
de svar som undersökningen har givit. Sedan framhåller vi övriga slutsatser som framkommit
under studiens gång. Slutligen ges förslag på framtida forskning som vi anser borde genomföras.
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6.1 Forskningsfrågor
På vilket sätt formar Facebook sin ”Gilla sidor”-sida beroende på en
användares politiska åskådning?
Som övergripande forskningsfråga besvaras denna även i de övriga, mer specifika
frågorna. “Gilla sidor”-sidan visade på väsentliga skillnader när interaktionen hade genomförts.
En användare som interagerar med Facebook får också mer information i utbyte. Det fanns även
ett stort omfång vad gäller totala antalet sidor som presenteras för användare. Vi har även kunnat
se att Facebook under det första undersökningsdatumet filtrerade informationen beroende på
om användaren interagerade med politiska sidor eller inte. Den första undersökningen påvisade
en stor skillnad på information man får till sig beroende på om man är politiskt aktiv eller inte
och kapslade tydligt in användare utefter politiskt intresse eller inte. Däremot var informationen i
stort relativt brett i det politiska spektrat. Det var inte till fullo självrepresenterande information
som presenterades utan en stor andel politisk information härstammade från partier som står för
andra värderingar än personan. Även många politiska nyhetssidor och journalister blev
presenterade för användaren. I det generella avseendet finns det alltså en filterbubbla mot politik,
men inte nödvändigtvis mot individens politiska preferenser. Ser man istället till generell politik
var sidorna högre utsträckning riktade mot det egna blocket. Med andra ord finns en tendens till
en åsiktsbaserad filterbubbla ur det hänseendet.
Användare interagerar olika mycket med vad som presenteras och användarens
preferenser kan förändras över tid. Därför måste studiens omfattningsgrad tas i beaktning.
Denna studie ser framförallt till hur en användare kapslas in i ett första stadie. Utifrån det kan
man däremot dra två slutsatser om konsekvenser: 1) antingen skapas den politiska bubblan på
grund av den grunda interaktionen och blir mer utspridd och kosmopolitisk (överbryggande och
kunskaps- och perspektivvidgande) ju mer en användare interagerar med andra sidor. 2) eller så
skapar bubblan en individ som till större utsträckning kommer hålla sig till samma politisk
innehåll även i framtiden. Filterbubblan påverkar alltså eventuellt användaren under en påtaglig
framtid. Däremot måste vi även komma ihåg att detta var resultaten under den första
undersökningen, som också visade sig under de föregående pilotstudierna. Hur länge Facebooks
“Gilla sidor”-sidan kalibrerats på detta sätt går inte att svara på men att det potentiellt har
åsamkat en skev omvärldsbild vad gäller politiskt innehåll hos användarna går inte att förringa.
Den andra undersökningen visade dock mer statiska val av Facebook när sidor
rekommenderas för en användare. Det var inte mycket som skiljde respektive persona varken om
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de interagerade med politiska sidor eller inte. Facebook gav förslag på sidor som i hög
utsträckning var beroende på platstillhörighet och de nationella sidor som gavs som förslag till
personan i den första undersökningen fanns inte längre representerade. Utifrån denna skillnad på
rekommendationer kan slutsatser dras att Facebooks roll som politisk plattform kommer att avta
och förutsatt att denna uppvisade förändring visar sig på övriga delar av Facebook kommer
politiska diskussioner minska på plattformen och totalt sett gå ner. Utan att försöka bli allt för
konspiratorisk i denna slutsatsdel är det svårt att blunda för att denna förändring gör att
Facebook i slutändan håller ryggen fri från kritik på grund av potentiell politisk inverkan på sina
användare. Den lokaliserade representationen av sidor ses av oss författare som positiv ur den
bemärkelsen att politisk filtrering i grunden är kontroversiell. Däremot kan politisk information
överlag vara bra för människor att ta del av, att försvåra det är inte nödvändigtvis någonting som
samhället heller är till gagn. Däremot kan förändringen i representationen av sidor till ett mer
lokal rekommendationssida vara kontroversiellt. Detta diskuteras i avsnitt 6.2.

Hur stor andel politiskt berörande sidor får en användare
rekommenderad av Facebook beroende på politiskt interagerande?
Det fanns en stor skillnad i antal politiska sidor som presenterades för en användare
beroende på om denna var politiskt aktiv eller ej. En politiskt aktiv användare fick i mycket högre
utsträckning politiska sidor till sig vilket tyder på att en filterbubbla skapats som riktar in sig på
politik i allmänhet. Strömbäck menar att medier har möjlighet att skapa kunskapsklyftor mellan
olika samhällsgrupper genom vilken typ av medial information de tar del av (Holt et al., 2013).
Facebook uppvisar här en tydlig hand i att ytterligare potentiellt förstärka dessa klyftor genom att
reproducera politiska sidor till vissa men inte till andra. Detta kunde dock enbart skönjas under
den första undersökningen och den andra gav svaret att Facebook inte ger förslag till politiska
sidor i särskilt hög utsträckning. Förändringen som skedde under undersökningen är central i
denna forskningsfråga, och resultaten blir kontroversiella åt olika håll beroende vilken man ser
till. Den tidigare undersökning visar att den globala debatt om filterbubblor kring presidentvalet
verkligen inte var obefogad. Den andra visar att Facebook istället inte ger användaren en
överskådlig bild av politiska sidor och att de undermineras av de lokalt förankrade sidorna.
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Hur mycket parti- och blockpolitiskt motstridig samt bekräftande
information blir användare presenterade för?
Vi har kunnat visa att partipolitiskt motstridig och bekräftande information höll sig
statisk under den första undersökningen. Partier fanns representerade i jämn utsträckning under
den första undersökningen hos den politiska personan och spridningen bland partier var relativt
stor. Ser man dock till representationen av politiska partier mellan de två personorna i den första
undersökningen kan vi se att det fanns det betydligt mer partianslutna sidor hos den politiska
personan. Den politiska personan blir även betydligt mer omfamnad av politiska sidor från
samma block (Alliansen) som resultat av interaktionen. Här ser vi alltså en direkt konsekvens av
att politiskt deltagande leder till mer politiskt samstämmiga sidor och en filterbubbla som
reproducerar information från det egna politiska blocket får anses bekräftat.

Vem är sändaren av innehåll på de politiska sidorna som
rekommenderas av Facebook?
Vi har visat att sidors ursprung har vissa skillnader beroende på om man är politiskt aktiv
eller inte. Mest uppseendeväckande var antalet politiska personer som blev mycket fler efter
interaktionen. Eftersom sidor i den andra undersökningen kommit att bli lokalt förankrade kan
politiskt aktiva vänner på nätverket komma att bli de verkliga tungviktarna vad gäller
informationsspridning på Facebook.

Hur många av Facebooks sidor rekommenderas utifrån
lokal/nationell/global geografisk förankring?
Vid starten för datainsamlingen var författarnas uppfattning att denna variabel och
forskningsfråga inte skulle vara relaterbart till filterbubblan, utan togs med som en
kontrollvariabel som skulle säkerställa att forskningen inte tappar den nationella fokusen.
Däremot visade den förändring vi kunde se från de olika undersökningstillfällena att sidors
geografiska förankring kraftigt förändrades. Första undersökningstillfället innehöll till största del
nationellt förankrade sidor. Vid det andra undersökningstillfället hade rekommendationer för
nationella sidor nästan helt försvunnit och ersatts med lokala sidor. Denna undersökning
studerar i huvudsak politik och om politiska sidor snarare hade visats utifrån lokal förankring
hade vi kunnat ana att en mer platsbaserad politisk omvärldsbild hade kunnat analyserats.
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Resultaten visar dock att inga sådana rekommendationer uppkommer på personans “Gilla
sidor”-sidan och slutsatsen får istället bli att Facebook kalibrerar bort de politiska sidorna för att
inte skapa politiska filterbubblor. Det är givetvis inte hela sanningen, men på det sätt denna
studie ser på förändringen. Sociala medier har ändrat politiskt deltagande i samhället. Politiskt
deltagande har sjunkit i åldrarna tack vare sociala mediers intåg (Holt et al., 2013). Liksom sociala
medier kan vara en motor för politiska diskussioner kan de även ändra vilka och på vilket sätt
användare tar del av och deltar i den. Mot bakgrund av resultaten i denna studie kan den politiska
debatten få förändrade konsekvenser där den målgrupp som tidigare utsatts för politik på sociala
medier inte längre blir det.

6.2 Övriga tankar och slutsatser
Efter förändringen var det nästan enbart opolitiska lokala sidor som användare fick
rekommenderad på “Gilla sidor”-sidan. Det är intressant att sätta de förändringar Facebook
gjorde i en tidsmässig kontext. Sedan USA-valet 2016 som ägde rum den 8/11 har Facebook fått
mycket kritik till sig. Det var tal om att Facebook påverkade valets utgång genom spridning av
falska nyheter (Lynch, 2016; Isaac, 2016). Så spred sig till exempel nyheter under valrörelsen om
att påven stödjer Trump eller att Clinton är inblandad i bland annat pengatvätt och sexbrott mot
barn (CNN, 2016). Zuckerberg nekade att falska nyheter på Facebook påverkade valet (2016b),
men i ett senare ställningstagande på hans egna Facebook-sida varslade han om olika steg mot
falska nyheter (2016c).
Att förändringen som påverkade vår undersökning gjordes av Facebook på grund av den
offentliga debatten är ren spekulation, men den känns som en tänkbar reaktion av Facebook. Vid
första anblicken har kritiken om falska nyheter kanske inte mycket att göra med faktumet att
användarna inte får upp politiska sidor på deras rekommendationssida längre, men förändringen
kan ha varit en provisorisk intervention av Facebook till att förhindra vidare kritik nu, där
företaget redan stod i fokus och var anklagade att ha påverkat US-valresultatet. Facebook verkar
ha valt att vilja framstå som opolitisk, eller snarare som politisk opartisk. Företaget förbjuder inte
eller raderar inte politiskt innehåll och användarna har fortfarande samma möjligheter att
konsumera och interagera med politiskt innehåll på plattformen, men Facebook själv
rekommenderar inte längre några politiska sidor till sina användare.
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Antagandet att Facebook försöker dra sig ut ur den offentliga kritiken styrks genom
faktumet att företaget också omstrukturerat rekommendationssidan. Som redan beskrivit i kapitel
3.3 ändrades namnet från “Gilla sidor”-sidan till “Sidor” och när man klickar på den, kommer
man först till en översikt över de sidorna användaren redan gillar. För att komma till
rekommendationssidan måste man numera ta ett ytterligare steg genom att klicka på
“Toppförslag”. Det verkar som att Facebook inte längre vill att användare går på
rekommendationssidan och till viss del försöker gömma den.
Exakt hur algoritmerna förändrades och vilka mål förändringen skulle nå är dock svårt
att avgöra, eftersom Facebook inte har uttalat sig officiellt om detta. Men när företaget har
möjligheten att göra nya förändringar när som helst ökar vikten att kritiskt granska den
“offentlighet” som Facebook erbjuder. Man kan inte längre tala om att Facebook skapar en
politisk offentlighet genom att rekommendera sidor för samhällsfrågor. Frågor som är lika
viktiga för alla svenska medborgare. Det har funnits skillnader mellan politiskt intresserade och
politiskt ointresserade. Nu finns det även skillnader beroende på vart man är lokaliserad. Kanske
kan vi redan nu börja tala om rurala och urbana skillnader i möjligheter till
informationsanskaffning och i en dystopisk framtid även tala om kunskapsklyftor mellan
storstäder och glesbygd där det med internets möjligheter egentligen inte skulle behöva finnas
några.
Den förändring vi kunnat påvisa har lett till att Facebook tillsynes ger användaren
rekommendationer som liknar att strosa i ett lokalt köpcentrum, istället av att verka som en
politisk arena. Varken lokala eller nationella samhällsfunktioner eller diskussioner
uppmärksammas för användaren utan istället presenteras lokala affärsverksamheter. På ett sätt är
det inte heller Facebooks roll eller vilja. Deras affärsmodell bygger på annonsering och vem vill
ha kunder som utsätts för dissonans med jämna mellanrum? Det skulle medföra den potentiella
effekten att kunderna ställer sig kritiska till de produkter som erbjuds. Däremot är det
problematiskt då politiska diskussioner faktiskt förs på Facebook. Och ju mer användarantalet
ökar desto mer kommer medborgare vädra sina åsikter i den offentlighet där människor befinner
sig.
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6.3 Framtida Forskning
Resultaten tyder på att Facebook vill vara mer politiskt frånstötande. Facebook verkar
inte vilja kapsla in sina användare i olika politiska inriktningar utan lämna det helt till
användarens selektiva val av exponering och vad användare blir presenterade för av vänner. I alla
fall om den verklighet med geografiskt förankrade sidor består. Ett av de råd som Pariser (2011)
ger till internetanvändare för att lämna filterbubblan är att de i större utsträckning behöver välja
politiska informationskanaler som också står i motsats till de egna åsikterna. Det kan komma att
få en mindre betydelse att välja saker som står i motsats men istället mer viktigt att välja
information överhuvudtaget. Frågan består dock, är alla användare mottagliga för det ansvaret?
Och även om man är mottaglig är det möjligt att användare saknar den tekniska kompetensen för
att kunna anskaffa sig informationen, speciellt eftersom Facebook inte längre verkar föreslå
politiska sidor överhuvudtaget. Ser man till teorin om selektiv exponering kommer de allra flesta
hålla sig till de åsikter de redan anskaffat. Forskning skulle därför kunna bedrivas där människor
studeras och undersöks utefter hur de anskaffar information på Facebook.
Författarna anser att om Facebook skall fortsätta med rekommendationer för användare
är det viktigt att de i framtiden använder verktyg för att låta människor lämna sin egen
filterbubbla på ett enkelt sätt. Kan Facebook rekommendera sidor som styrs utifrån andra
parametrar än information som givits till mediet av användaren vore det att föredra om dessa
även presenterades för användaren. Man skulle kunna rekommendera sidor utifrån om de är
samtida relevanta, till exempel sidor om julmat när det nalkas juletider eller diskussioner som är
virala på plattformen. Författarna föreslår även att forskning om serendipity fortskrider, eftersom
det är ett potentiellt stort tillgång för informationsmångfald på sociala medier (Herlocker, 2004).
Serendipity innebär att rekommendationer inte styrs utefter enskild data som samlats av
användaren utan är en kombination av många infallsvinklar där målet i slutändan är att bredda
användarens kunskapsbank. Detta förekommer till exempel när en användare handlar varor på
nätet och blir presenterad för produkter som annars inte skulle vara kända för denne. I grund
och botten handlar det om att skapa en avancerad algoritm och om det väl sätts i bruk på
Facebook och studera dess effektivitet. Det innebär givetvis att varje användare är beredd att
delge väldigt mycket information om sig själv och därmed “litar” på företagen som sparar datan.
Det måste även finnas en etisk grundbult i att kunskap skall vara det slutgiltiga målet. Enligt
konceptet serendipity försöker algoritmerna sedan försörja användaren med information som
inte motsvarar dess befintliga åsikter och kunskaper, men ändå är intressant och relevant. För att
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forskare på ett bra sätt skall kunna bedriva effektiv forskning på Facebook ser författarna det
som centralt att Facebook öppnar upp möjligheterna för oberoende forskare att kunna se in i
plattformen och ta del av anonym data som Facebook innehar. Också information om
förändringar som Facebook gör borde kommuniceras ut till användarna på ett tydligare sätt.
Författarnas sammantagna åsikt är att det även skulle hjälpa Facebook att tvätta sitt rykte ifall de
överlag blev mer transparenta.
Som presenterat i resultatdelen finns det kommunikation från politiska sidor som kan
vara kritiska åt olika håll (Figur 3b). Resultaten vi presenterat visar på en möjlig tendens att kritik
mot olika partier förs och genom att göra en kvalitativ innehållsanalys på inläggen skulle man
kunna få en tydligare bild för de politiska diskussioner som förs på Facebook.
Slutligen anser vi även att forskning på Facebook bör vara årligen återkommande för att
se på vilket sätt Facebook är samhället till gagn eller destruktivt. Vi har presenterat en relativt
innovativ metod för att forska på Facebook. Liknande studier med kombinationer av experiment
med oberoende och beroende variabler och kvantitativ- eller kvalitativ innehållsanalys kommer
ge forskarvärlden underlag kring mekanismer och konsekvenser för en offentlighet som flyttas
mot det digitala. Mot bakgrund av resultaten i denna undersökning anser vi att det även vore
viktigt att analysera vänner på Facebook då de kan spela en mer betydande roll för användares
filterbubblor i framtiden. Även den lokaliserade förändringen vi presenterat är synnerligen
intressant då det kan utesluta mycket av det överbryggande som annars varit en positiv del av
Facebook. Vad är till exempel skillnaden mellan urbana och rurala områden? Har storstadsbor
lättare att anskaffa kunskaper i genom de Facebook-sidor som rekommenderas?

7. Implikationer för samhälle och arbets-/yrkesliv
Våra resultat har pekat på flera faktorer på en förändring som Facebook just nu
genomför. Vi har sett en omdirigering mot en mer lokalt baserad fördelning bland de sidor som
rekommenderas för en användare. Som samhälle kan vi komma att se att Facebook blir ett
tydligare redskap för kommuner och lokala företag. Möjligheten för småföretagare att nå ut till
rätt människor kan komma att öka och varje användare kommer få en mer lokal omvärldsbild via
Facebook. Kommunikatörer på mindre lokala företag borde onekligen se fördelen med att hålla
sig aktiva på Facebook för att bättra på kontakten med sina intressenter, speciellt när de
nationella företagen blivit bortkalibrerade.
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Den politiska plattform som Facebook är och har varit kan komma att ändras mot
bakgrund av de resultat vi funnit. Den politiska debatten må vara polariserande och
cyberbalkaniserande, men om det politiska forumet flyttas från Facebook till andra delar av
internet är det viktigt att se vart och vilka följder det medför.
Internet i stort har potential att verka som ett offentligt rum för diskussion som kan hjälpa
samhället i stort. Det finns dock många faktorer som spelar in för Facebook som företag när de
skapar förutsättningar att föra diskussion. Som samhälle borde beslutsfattare titta på alternativa
vägar för medborgare att föra politisk debatt då Facebook inte kan anses vara en optimal plats då
politiska sidor lyfts fram i olika omfattning och anledningar som medborgare inte kan
kontrollera.
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Bilagor
Kvantitativ innehållsanalys: Variabler
1.

Politiskt Åskådning. Vilket parti interagerar personan med?
0. Enbart populäraste sidorna (Kontrollperson)
1. Socialdemokraterna (Persona 1)
2. Nya Moderaterna (Persona 2)
3. Sverigedemokraterna (Persona 3)

2.

Datum

3.

Sidnamn

4.

Antal Gillningar

5.

Typ av Källa

För att kategorisera vilket huvudsyfte sidan har, används denna variabel. “Enbart Facebook”
kunde också nämnas som “annat”. Vi kategoriserar alla sidor som inte är tilldelbara till någon av
de andra alternativ som “Enbart Facebook”. Det spelar ingen roll om det nu är en matsida eller
en poesi sida etc., eftersom det är politik vi är intresserade av
1. Public Service
2. Affärsverksamhet
3. Enbart Facebook
4. Person
5. Politiskt Parti
6. Fackförbund
7. Hjälprättsorganisation
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8. Institution
9. TV-Program

6.

Handlar sidan om politik?

Denna variabel visar om sidan kan benämnas som politiskt berörande på något sätt.
Nyhetsmedier, partier, politiska personer eller satirsidor om politik är exempel på detta.
Pilotstudien visade att sidor som till exempel “SVT” inte visade sig inte handla om nyheter utan
var mer en informationskanal om deras respektive program och kodas således inte in som
politiskt berörande. Däremot är sidan “SVT Nyheter stockholm” politiskt berörande då de tar
upp nyheter om samhället och politik. Exemplet “SVT Nyheter Stockholm” är även räknat som
nyhetmedium till skillnad från “SVT”.
1. Ja
2. Nej

7.

Vilken partipolitisk förankring har sidan?

Handlar det sig om en parti-sida eller en sida av en politiker. Också möjligt att det handlar sig om
en tidning eller någon “fanpage” som är partipolitiskt förankrad. Det ska tydligt framgå vilket
parti som sidan syftar till annars kodas sidan som ej specificerbar, likaså om det är en sida som
inräknar flera partier, som till exempel “Alliansen”.
1. Socialdemokraterna
2. Moderaterna
3. Sverigedemokraterna
4. Miljöpartiet
5. Centerpartiet
6. Vänsterpartiet
7. Liberalerna
8. Kristdemokraterna
9. Ej specificerbart
10. Ingen
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8.

Vilken politiskt block är sidan förankrad till?

Till vilken av de politiska spektrum Allians, Rödgröna eller SD är sidan förankrad? Denna
sorterar in eventuella partiöverskridande förbindelser som sidor kan ha. Alliansen representeras
av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Rödgröna representeras av
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. SD representeras av Sverigedemokraterna.
1.Alliansen
2. Rödgröna
3. SD
4. Ej Specificerbart
5. Ingen

9.

Är tidningen ett nyhetsmedium?

33 procent läser och tar in politiska nyheter enbart genom Facebook (Strömbäck, 2015). Sidor
med länkad information bidrar till viss del. Det finns dock även rena nyhetsmedier
representerade på Facebook. Denna variabel analyserar om sidan representerar ett nyhetsmedium
med egen redaktion och plattform där inläggen kommer från originalkällan. Om det handlar sig
om en sida som bara länkar nyheter från sekundära källor, kodas den inte som ett nyhetsmedium.
Vi märkte under pilotstudien att TV-program var relativt svåra att specificera utan en egen
variabel. Däremot kodade vi in program som “Korrarna” och SVT opinion som nyhetsmedium
för att vi anser att de fyller en tydligare samhällsfunktion som kommentator än till exempel
“Idol”. Journalister som Teodorescu och Karlsten länkar förvisso mycket till sina egna
arbetsplatser men vi anser att deras personliga integritet väger tyngre än att de ska behöva stå till
svars för att vara ett nyhetsmedium.
1. Ja
2. Nej
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10.

Vilken typ av nyheter förmedlas?

Denna variabel är beroende på om tidningen är ett nyhetsmedium (Variabel 9). Denna variabel
vill svara till om det är i huvudsak politiska nyheter som sprids eller om de är allomfattande eller
någonting annat i vilket fall de inte är relevanta för denna undersökning.
1. Allomfattande
2. Politik
3. Annat
4. Nej

11.

Etablissemangs Kritik?

Vissa sidor är kritiska till den styrande regeringen och denna variabel kategoriserar materialet om
sådant är fallet. Oppositionspolitiker och -partier är etablisemangkritiska, såväl som ledarsidor då
deras huvudsyfte är att skapa en diskussion kring politik. Satirsidor kan också vara
etablissemangskritiska. Etablissemangskritik avser det svenska etablissemanget.
1. Ja
2. Nej

12.

Vilket politiskt parti är sidan kritiskt mot?

Är sidans innehåll kritisk mot en enskild politiskt parti (t.ex. “inte rasist, men” → SD)?
Det är ofta svårt att kategorisera en sidans innehåll som kritiskt mot bara en parti. →
Alternativ 9 väljas ofta.
1. Socialdemokraterna
2. Moderaterna
3. Sverigedemokraterna
4. Miljöpartiet
5. Centerpartiet
6. Vänsterpartiet
7. Liberalerna
8. Kristdemokraterna
9. Ej specificerbart
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10. Ingen

13.

Vilken politiskt block är sidan kritisk emot?

Till vilken av det politiska spektrat Allians, rödgröna eller SD kritiserar sidan? Denna sorterar in
eventuella blocköverskridande förbindelser som sidor kan ha. Alliansen representeras av
Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Rödgröna representeras av
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. SD representeras av Sverigedemokraterna.
1. Alliansen
2. Rödgröna
3. SD
4. Ej Specificerbart
5. Ingen

14.

Vilken geografisk förankring har sidan?

Vissa sidor är tydligt geografiskt förankrade. Beroende på vart användaren befinner sig kommer
olika information att ges till användaren. Genom att kategorisera sidornas geografiska förankring
kan jag urskönja på vilket sätt informationen är relevant för mig. Till exempel hur viktig min IPadress är för insamlandet av data. Det kan då dras slutsatser huruvida en politisk grupp
rekommenderas på grund av att den är lokalt förankrad eller politiskt bekräftande eller
motstridig. Vi bestämde att dela upp alternativet “lokalt förankrad” i lokalt förankrad i den
platsen, studien genomförs, i vårt fall Karlstad (till exempel Karlstadsbuss) och lokalt förankrad
på någon annan plats (till exempel SVT nyheter Stockholm).
1. Lokalt förankrad/Karlstad med omnejd
2. Lokalt förankrad i annan ort
3. Nationellt förankrad
4. Internationellt förankrad

15.

Är sidan officiell på facebook?

Vissa sidor på Facebook är officiella för en myndighet, ett företag eller en person. Det är en typ

71

av märkning som betyder att sidans information härstammar från originalkällan och inte är gjord
av något fan eller liknande. Ett kvalitetsmärke på sidan.
1. Ja
2. Nej
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Skärmdumpar

Skärmdump 1 från undersökning 1, Persona 2.

Skärmdump 2a från undersökning 2, Persona 4
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Skärmdump 2b från undersökning 2, Persona 4
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Figurer

Figur 8.
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Figur 9.
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