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Inledning  

Att vi lever i ett informationssamhälle blir uppenbart varje gång vi använder in-

ternet, vilket för de flesta är en daglig aktivitet. Mängder av inlägg på bloggar och 

sociala medier, mängder av artiklar i nyhetsmedia och mängder av reklamannon-

ser publiceras dagligen. Idag har vi alla möjligheter att vara upplysta och pålästa 

om alla möjliga ämnen och i alla möjliga frågor.  

Denna enorma mängd information skapar ett behov av att fokusera flödet, att 

skala av det överflödiga och nå en kärna av relevans, en kärna som ser olika ut för 

alla.  

På så sätt har behovet att anpassa informationsflödet efter varje individs speci-

fika behov uppkommit och de individanpassade informationsflödena fått en allt 

större roll i vårt vardagliga användande av internet. Denna tjänst är ett hjälpmedel 

som fungerar genom att information om användarna sparas i syfte att ge varje in-

divid vad som för denne anses mest relevant.  

Många är medvetna om att information om dem sparas dagligen, och att ny 

information som når dem är sådant som antas vara av intresse för just dem, men 

vilka åsikter har människor kring dessa fenomen?  Kan internet erbjuda den stora 

mängd information och kunskap som vi hoppats på eller fastnar vi i cirkelmönster 

där samma eller likartad information presenteras för oss om och omigen?  

I spännvidden mellan information vi vet att vi vill ha och information vi inte 

vet något om står den enskilda människan. Denna uppsats handlar om hur den 

enskilda människan förhåller sig till internets oändliga hav av information. 

Bakgrund 

Internet och drömmen om den fria informationen 

Innan internet och de digitala informationsflödenas inträde i människors vardags-

liv dominerades det dagliga intaget av nyheter och information av olika former av 

massmedia. Från dagspressens utbredning under 1800-talet och den vidare ut-

vecklingen av radio och tv under 1900-talet. Medierna förde med sig information 

om omvärlden till individen och skapade på så sätt ett band mellan den enskilda 

människan och resten av världen. Medierna tillämpade en form av envägskom-

munikation, där all information och alla nyheter förmedlades till den stora publi-
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ken genom olika redaktioner. Detta sågs länge ge nyhetsredaktionerna starkt infly-

tande över sin publik. Möjligheterna att besvara, föra en diskussion eller framföra 

andra saker än vad de stora medierna valde att publicera var för en privatperson 

svårt och att nå ut till en publik av samma storlek nästintill omöjligt. Framväxten 

av internet förändrade detta och människor såg en möjlighet att kunna sprida sina 

egna åsikter och budskap på samma villkor och i samma utsträckning som de eta-

blerade nyhetsmedierna.1  

I boken How the new personalized web is changing what we read and how we 

think beskriver Eli Pariser hur utvecklingen av internet i snabb takt skapade nya 

möjligheter att sprida information som på ett ögonblick kunde nå ett större antal 

människor än någonsin tidigare utan att begränsas av geografiska avstånd. Nya 

vägar och möjligheter för människor att interagera med varandra skapades i och 

med e-post, forum, chattrum och kommentarsfält. Många såg det som en demo-

kratins byggsten eftersom all publicerad information skulle kunna göras tillgäng-

lig för alla via ett medium. Då fler skulle få möjlighet att delta i diskussionerna 

kring de aktuella samhällsfrågorna skulle en mer mångsidig debatt kunna fram-

träda. Jämställdheten skulle då öka eftersom utgångspunkten för att hålla sig in-

formerad och göra sin röst hörd skulle bli mer jämlik. Människor skulle få möjlig-

heten att fatta informerade beslut och på så sätt skulle det demokratiska samhället 

stärkas. Pariser menar dock att internets framväxt även medförde en del mer eller 

mindre oförutsedda och motsatta effekter. Mängden information växte och växer 

fortfarande i snabb takt vilket har lett till att individens möjligheter att själv sålla 

och hitta vad man letar efter ytterst begränsade. Utifrån denna växande mängd 

information startade i mitten av 1990-talet jakten på ett sökverktyg som skulle 

kunde hjälpa användaren att hitta den information som för varje individ är mest 

relevant. Idag har olika tekniska lösningar utvecklats för att hjälpa användaren 

hitta den information som är mest relevant för varje individ och att ranka sökre-

sultat efter personlig relevans. 2 

Informationsflöden anpassade efter varje individ 

Grunden för de individanpassade informationsflöden som möter oss på internet 

idag lades redan under mitten av 1990-talet, när mängden av information på inter-

net började växa kraftigt. I ett mejl från Nicholas Negroponte till Louis Rossetto 

beskriver Negroponte, dåvarande redaktör för tekniktidskriften Wired, idén om en 

digitalintelligent agent. Denna agent skulle, genom att samla information om in-

ternetanvändarens ageranden och anledningar därtill, kunna söka upp den för in-

dividen mest relevanta informationen på internet.3 Idén om den intelligenta agen-

                                                 
1 Weibull och Wadbring 2014 s. 19 ff. 
2 Pariser, 2011 s. 21 ff. 
3 Wired, ” 000 000 111 – Double Agents”. 
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ten spred sig snabbt bland de stora företagen och en kamp för att snabbt få ut en 

sådan produkt på marknaden uppstod. Trots att dessa intelligenta agenter inte alls 

fick den form som den ursprungliga idén föreslog lever grundtanken kvar och 

existerar i olika mer eller mindre dolda former på webbsidor och sociala media 

plattformar. Exempel på detta kan ses i webbsidors användning av kakor, i Goog-

les individanpassande sökverktyg och i Facebooks och Instagrams individanpas-

sande informationsflöden.4 

För att skapa informationsflöden anpassade efter varje individs behov behöv-

de information om individerna samlas in. Google möjliggjorde detta på olika sätt, 

ett av dem var att skapa tjänster som krävde att användarna loggade in, som ex-

empelvis mejltjänsten Gmail. På så sätt kunde Google se vilken användare som 

sökte och klickade på vad och den informationen kunde sedan kors-refereras med 

de mail som skickades och mottogs av samma individ. På så sätt byggde Google 

en teoretisk identitet för varje användare, denna i kombination med de individan-

passande algoritmerna för sökverktyget, möjliggjorde att de länkar som anses 

mest relevanta för varje individ kan återges vid varje sökning. Dessutom ger varje 

ny sökning och klickad länk ny information som kan användas inför nästa sök-

ning. Även Facebook använder sig av sparad information för att forma informat-

ionsflöden efter varje användares preferenser. Men istället för att enbart spara 

historiken av det uppvisade beteendet på plattformen samlar de även in informat-

ion genom att fråga användarna vad de gillade och vad de ville se i sina flöden. 

Detta har delvis att göra med att Facebook erbjuder en tjänst som riktar sig mot 

varje användares sociala relationer och därför är av ett helt annat slag än Google, 

vilket gör att informationen som presenteras av dessa båda företag är av olika typ. 

För att ge varje användare ett relevant informationsflöde utvecklades EdgeRank 

som är Facebooks rankningsalgoritm. Genom att jämföra vikten av tre faktorer i 

varje inlägg placeras innehållet ut i informationsflödet som möter användarna. 

Den första av de tre faktorerna är affinity, där de personer användaren ägnar mest 

tid att interagera med får större betydelse och hamnar högre upp i flödet. Den 

andra faktorn baseras på vilken typ av innehåll som postats, olika typer av inne-

håll väger olika mycket och vikten på innehållet vägs olika mellan olika använ-

dare med skilda intressen. Den tredje faktorn handlar om tid, desto nyare ett in-

lägg är ju högre kommer det att hamna i användarens nyhetsflöde. 5 

Hur Google och Facebook samlar, sparar och använder information om sina 

användare är två exempel på hur individanpassade flöden skapas och upprätthålls.  

                                                 
4 Pariser, 2011 s. 25. 
5 Pariser, 2011 s. 30 ff. 
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Filter i olika nivåer 

Internet möjliggör en stor spridning av en mängd information och ett tillgänglig-

görande av denna världen över. Men internet är i sig, så som andra medier, bero-

ende av vad människor väljer att publicera och urvalet som då görs. Den stora 

mängden information som internet samlar existerar för att så många människor 

vill och kan publicera sitt material där. Men den enskilda individen som möter 

informationen kan inte ta till sig en sådan mängd utan behöver begränsa sig till 

den mängd som hen anser hanterbar och relevant. De individanpassade informat-

ionsflödena hjälper till med detta genom att sålla bort stora mängder av informat-

ion som sannolikt inte är relevant för individen. Även individen själv försöker 

hålla mängden information på en hanterbar nivå genom att använda olika strate-

gier för att undvika information overload. En samverkan mellan vad som publice-

ras, hur det placeras i det individanpassade flödet och individens egna strategier 

kring hanterande av information påverkar informationsflödets utseende och inne-

håll och skiljer sig för varje individ.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka attityder, tankar och resonemang kring 

de digitala informationsflöden vi möter dagligen i form av nyhetskanaler, sociala 

medier och riktad reklam. Tanken är att undersöka hur den stora mängd informat-

ion som internet erbjuder uppfattas och hanteras av enskilda människor, för att 

därigenom se i vilken utsträckning dessa anser sig bemötas av relevant informat-

ion och hur de försöker nå vad de själva anser är relevant. 

Genom att studera om någon av de samverkande urvalsprocesserna, som ut-

görs av individens egna val och utomstående faktorer, är överrepresenterade kan 

det säga något om hur individerna bemöter informationsflöden och synen på den 

egna möjligheten att påverka dess utformning. Det kan även säga något om hur 

medvetna studenterna är om de samverkande urvalsprocesserna, vad den stora 

tillgången på information betyder för studenterna i vardagen och vilken påverkan 

de tror att den har, för dem själva och för andra.  

Inom grenen för den samhällsvetenskapliga medieforskningen finns en mängd 

uppsatser på kandidatnivå som behandlar fenomenet kring den filtrerade verklig-

het som möter oss på internet. Många av dessa har studerat de attityder som finns 

angående fenomenet och analyserar möjliga konsekvenser av de filtrerade inform-

ationsflödena. Studier gjorda på de högre nivåerna fokuserar mer på själva feno-

menet och de anade konsekvenserna kring den individanpassande filtreringen men 

ser mer sällan på de attityder människor har till fenomenet de möter dagligen. 

Detta är en lucka som min studie delvis kan fylla, genom att studera på hur stu-
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denterna resonerar kring det egna beteendet och framtida konsekvenser när det 

kommer till informationsflöden de möts av i sitt dagliga internetanvändande. 

Mina frågeställningar är således: 

1. Går det att se möjliga begränsningar för studenternas informationsin-

tag? 

2. Vilket förhållningssätt har studenterna till individanpassade informat-

ionsflöden? 

3. Hur ser studenterna på att information om deras internetanvändande 

sparas och används?  

För att försöka besvara dessa frågor genomförs intervjuer med sju studenter från 

varierande utbildningar och utbildningsnivåer där de fått beskriva sina upplevelser 

av olika informationsflöden de möter dagligen och hur de resonerar kring sitt eget 

bemötande av dessa.   

Tidigare forskning 

I delen för tidigare forskning har jag valt att utgå från den forskning som riktar sig 

mot hur internetanvändningen påverkar människors förståelse av och syn på var-

dagliga informationsflöden, med särskilt fokus på forskning om hur informations-

flöden på internet formas, hur denna utformning påverkar människor och vilken 

syn på information som framträder. Som tidigare nämnts berör forskningen på 

högre nivå främst de effekter som digitala informationsflöden ses ha och vilka 

konsekvenser det tros få för människors beteenden, medan studier på kandidatnivå 

berör människors attityder till detta fenomen. Här kommer jag ge en kortare över-

blick över båda dessa delar av studier. 

Effekter av digitala informationsflöden 

I och med den tekniska utvecklingen vad gäller spridande av information har varje 

individ möjligheten att välja att endast ta till sig den information som överens-

stämmer med de egna övertygelserna. Detta beteende skulle enligt Cass R. 

Sunstein i längden kunna skapa det han i boken Republic.Com 2.0 benämner som 

echo chambers, eller på svenska, ekokammare. Begreppet beskriver en situation 

där varje individ endast bemöts av information som stödjer dennes egna åsikter 

och övertygelser vilka på så sätt ständigt förstärks.6 Sunsteins tanke om uppkoms-

ten av ekokammare har studerats av flertalet forskare och främst med fokus på 

människors nyhetsintag. Däribland R. Kelly Garett som i artikeln ”Echo chambers 

                                                 
6 Sunstaine 2009 s. 6. 
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online?: Politically motivated selective exposure among internet news users” pre-

senterar en undersökning av människors beteenden i mötet med nyheter som 

överensstämmer med eller utmanar personernas övertygelser. Det framkommer att 

personerna i undersökningen främst väljer att tillägna sig de nyheter som stödjer 

och bekräftar de egna övertygelserna. Dock tyder resultatet även på att människor 

inte aktivt försöker utestänga andra perspektiv.7 I en studie med liknande syfte av 

Shanto Iyenger och Kyu S. Hahn undersöks huruvida olika väljargrupper i USA 

väljer nyhetskanaler som speglarna deras övertygelser eller ej. I artikeln ”Red 

media, blue media: evidence of ideological selectivity in media use” presenteras 

resultatet att människor med en viss politisk åskådning väljer den nyhetskanal 

som har samma eller liknande perspektiv som dem själva på olika frågor.8 Även i 

en studie av Sean A. Manson och Paul Resnick studeras människors val av nyhet-

er baserat på perspektiv och åsikter. I denna studie fick varje deltagare en lista av 

artiklar med skilda åsikter, för att se i vilken utsträckning de väljer sådant som de 

håller med om eller ej. I artikeln ”Presenting diverse political opinions: how and 

how much” visar resultatet på att en majoritet väljer att läsa de artiklar som är 

skrivna ur ett perspektiv som de håller med om. Men att det finns en minoritet 

som väljer att ta till sig information som motsäger de egna ståndpunkterna.9 Susan 

Jacobson, Eunyoung Myung och Steven L. Johnson undersöker i artikeln ”Open 

media or echo chamber: the use of links in audience discussions on the Facebook 

Pages of partisan news organizations”, användandet av länkar i diskussioner som 

förekommer på två olika nyhetsorganisationers Facebooksidor. Genom att under-

söka hur användandet a länkar fungerar se om länkandet av information intensifie-

rar den politiska diskussionen eller skapar en bredare variation av perspektiv i 

diskussionen. Resultatet tyder på att ett relativt litet antal informationskällor når 

en stor publik och att den politiska diskussionen som förekommer på sociala me-

dier är segregerad baserad på politisk övertygelse.10 Denna forskning som gjorts 

utifrån Steiners teori om internets medförande av en ökad våg av ekokamrar påvi-

sar att risken finns i och med att en majoritet av människorna i undersökningarna 

föredrar att vända sig till nyhetskanaler med liknande åsikter som de egna. I och 

med att webbplatser i allt större utsträckning även individanpassar sina informat-

ionsflöden blir det dessutom enklare att fokusera informationsintaget till sådant 

som speglar de egna värderingarna. 

Eli Pariser skriver i sin bok The filter bubble: what the internet is hiding from 

you om de konsekvenser han anser den allt mer individanpassade filtreringen kan 

få. Pariser menar att när webbplatsers algoritmer ständigt formar människors nya 

informationsintag baserat på deras tidigare preferenser skapas en filterbubbla runt 

                                                 
7 Garrett 2009 s. 278 ff. 
8 Iyenger och Hahn 2009 s. 28 ff. 
9 Munson och Resnick 2010 s. 1464. 
10 Jacobson, Myung och Johnson 2016 s. 886. 
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varje individ. Genom filterbubblan passerar endast den information som algorit-

merna tror den enskilde individen vill ha, all övrig information stängs ute. Konse-

kvensen av detta blir enligt Pariser att varje individs perspektiv på omvärlden blir 

starkt vinklat utifrån personliga intressen och information som motsäger detta 

filtreras bort.11 Lösningen som Pariser presenterar är därför att medvetet göra om 

de individanpassande algoritmerna till att mer likna den journalistiska urvalspro-

cessen. Att istället för att endast presentera det som antas vara av intresse, även ta 

med sådan information som är aktuell och viktig för alla även om varje enskild 

individ inte tycker den är relevant.12 

Parisers presentation av individanpassningens konsekvenser i form av indivi-

duella avskärmade filterbubblor kan ses som beskrivningen av ett hot mot demo-

kratin då den begränsar allmänheten från att vara informerade i en bredare me-

ning. För att undvika detta och slå hål på filterbubblorna har ett antal tekniska 

lösningar presenteras. Dessa fungerar på olika sätt och baseras på olika bilder av 

vad demokrati är och bör vara. I Engin Bozdag och Jeroen van den Hovens artikel 

”Breaking the filter bubble: democracy and design” har de studerat hur dessa 

verktyg och algoritmer fungerar och hur de påverkas av rådande normer och upp-

fattningar om vad som är viktigt för en fungerande demokrati. Resultatet visar på 

att människor med olika syn på demokrati ser på filterbubblan som ett hot på olika 

sätt. Några av de negativa aspekterna av filterbubblan är för vissa bristen på ano-

nymitet och kränkt integritet, medan andra ser den sämre kvaliteten på informat-

ion som den största bristen. Ytterligare andra anser att filterbubblan skär av vik-

tiga kanaler för en effektiv debatt. Synen på demokrati och vad som utgör ett hot 

mot den, menar Bozdag och Hoven, speglas i hur de olika verktygen för att slå hål 

på filterbubblorna fungerar.13  

Den nämnda forskningen påvisar ett samband mellan mänskliga beteenden i 

form av selective exposure och undvikande av information overlode som en del i 

ett informationssegregerande nyhetsflöde. De faktorer som får människor att vilja 

välja bort sådant som anses irrelevant eller utanför det egna intresseområdet ses i 

denna forskning förstärkas av de individanpassande algoritmerna. De pekar dock 

även på att det finns en viss minoritet som går emot trenden och att den egenvalda 

begränsningen inte alltid sker medvetet, men att det sker på bekostnad av andra 

perspektiv. Dock tyder annan forskning på att människor inte fastnar i dessa 

mönster och att påverkan av de individanpassande algoritmerna är marginell i 

större mening. Yochai Benkler är en av dem och menar i sin bok The wealth of 

Networks att den ökade valmöjligheten och de större sociala nätverk som möjlig-

görs av internet leder till en ökad exponering för varierade perspektiv och åsik-

                                                 
11 Pariser 2011 s. 9. 
12 YouTube, ”Beware online ’filter bubbles’ - Eli Pariser”. 
13 Bozdag och Hoven 2015 s. 250 ff. 
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ter.14 Benklers mening får stöd från ett antal studier, där ibland Solomon Messing 

och Sean J. Westwood. I artikeln ”Selective exposure in the age of social media: 

endorsements trump partisan source affiliation when selecting news online” un-

dersöker de hur tillägnandet av nyheter förändras i och med det allt mer spridda 

användandet av sociala medier. Genom att titta närmare på den bredd av männi-

skor med skilda åsikter och preferenser som individer följer på sina sociala medier 

undersöker Messing och Westwood huruvida det sociala engagemanget eller indi-

videns intressen är starkare. Där nyheter från en bred variation av källor, med 

skilda perspektiv presenteras i kontexten av en social delaktighet väljer människor 

ändå att klicka på vad många i det sociala sammanhanget föreslagit eller pratat 

om, trots avståndet från de egna övertygelserna. Messing och Westwood menar att 

den blandningen av människor och kontexten av sociala värden ger individen en 

bredd av perspektiv.15 

I artikeln ”Real and perceived attitude agreement in social networks” beskri-

ver Sharad Goel, Winter Mason och Duncan J. Watts ett annat perspektiv på var-

för människor i mindre utsträckning fastnar i den filterbubbla som de individan-

passande algoritmerna försöker skapa än vad tidigare forskare menat. Goel, Ma-

son och Watts menar att de homogena grupperingar av åsikter som anses före-

komma är heterogena i stor utsträckning. De sociala band som skapas inom dessa 

grupper öppnar upp för diskussion med mer varierande perspektiv.16 Även Kartik 

Hosanagar, Daniel Fleder, Dokyun Lee och Andreas Buja menar att individanpas-

sande algoritmer kan föra med sig en större variation av perspektiv och ge upphov 

till nya idéer. Genom att studera data från musikindustrin kommer de i artikeln 

”Will the global village fracture into tribes? Recommender systems and their ef-

fects on consumer fragmentation” fram till resultatet att rekommendationer skap-

ade genom individanpassande algoritmer skapar större efterfrågan. Rekommen-

dationerna gör att mer musik konsumeras vilket i sin tur gör att den musik som 

konsumeras är av en större variation än den varit innan. På så sätt breddas infalls-

vinklarna på ett intresse snarare än att smalnas av.17  

Dessa sammantagna studier motsäger den forskning som menar att informat-

ionsanpassade algoritmer skapar en segregation av information mellan människor. 

Men enligt Seth Flaxman, Sharad Goel och Justin M. Raos artikel ”Filter bubbles, 

echo chambers and online news consumption” kan båda dessa sidor ha rätt till viss 

del. Genom att titta på webbhistorik från nyhetsläsare på internet kunde de se att 

sociala nätverk och sökmotorer både skapar ett ideologiskt avstånd mellan männi-

skor och exponerar dem för sådant de inte tidigare föredragit att ta del av.18  

                                                 
14 Benkler 2006 s. 465 ff. 
15 Messing och Westwood 2014 s. 1046 ff. 
16 Goel, Mason och Watts 2010 s. 619. 
17 Hosanagar, Fleder, Lee och Buja 2013 s. 821. 
18 Flaxman, Goel och Rao 2016 s. 307. 
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Studier av attityder till individanpassade informationsflöden 

Då jag inte hittat mycket forskning kring attityder rörande individanpassningen av 

sökmotorer och webbplatser har jag vänt mig till ett antal kandidatuppsatser som 

genomfört denna typ av undersökningar. De jag tittat närmare på är först Ida Jo-

hansson och Emilia Josefssons uppsats Fast i filterbubblan?: En studie om an-

vändares medvetenhet kring Googles sökresultat. I uppsatsen tyder resultatet som 

presenteras på en hög medvetenhet kring den individanpassning av sökresultaten 

som sker. Dock går åsikterna isär kring individanpassningen och informationen 

som sparas för att möjliggöra den, men då förtroendet för Google och Googles 

förmåga att presentera relevant information och motivationen att förändra det 

egna beteendet är lågt fortsätter Google att dominera.19 Även Maja Gidlund och 

Sara Norrby har studerat studenters attityder och medvetenhet kring individanpas-

sade sökresultat. I uppsatsen Skillnader i attityder till personliga sökresultat har 

de jämfört civilingenjörsstudenters attityder till fenomenet med studenter som går 

en annan typ av högre utbildning. I resultatet kunde de se skillnader i graden av 

medvetenhet där civilingenjörsstudenterna i större utsträckning var medvetna om 

fenomenet. Resultatet visar även att majoriteten av samtliga studenter var positiva 

till den personliga anpassningen.20 Uppsatsen ”Jag trivs ändå i min lilla bubbla”: 

En studie om studenters attityder till personalisering studerar även den studenters 

attityder, men denna gång till individanpassning i stort. Alice Hedin undersöker 

vilka för- och nackdelar individanpassningen kan ha, om de kan förhindras och 

vilka som kan bli dess konsekvenser. Majoriteten av studenterna som deltagit i 

undersökningen är främst positiva till individanpassning och särskilt när det gäller 

streamingtjänster. De var dock mindre positiva vad gäller individanpassade ny-

hetstjänster, vilka ansågs inte borde formas efter individens personliga preferen-

ser. Hedin undersökte även hur medvetna studenterna var om tekniska verktyg 

som förhindrar individanpassning och fann att medvetenheten var större bland de 

studenter som läste en teknisk utbildning, men att en stor del önskar kunna stänga 

av de individanpassande funktionerna på vissa tjänster. Hedin menar slutligen att 

då teknisk kunskap kring fenomenet saknas och då det blivit en väl inkorporerad 

del av vardagen intar flertalet en passiv attityd både till fenomenet och dess möj-

liga konsekvenser.21 

Dessa uppsatser som studerat studenters attityder till fenomenet med indivi-

danpassade informationsflöden uppvisar något ambivalenta resultat. De tyder alla 

på att det finns en majoritet som ser den personliga anpassningen som positiv och 

förenklande av användandet av vissa tjänster. Samtidigt finns en viss tveksamhet 

inför tanken på framtida konsekvenser men i anknytning till okunskap kring fe-

                                                 
19 Johansson och Josefsson 2013 s. 39 ff. 
20 Gidlund och Norrby 2014 s. 25 ff. 
21 Hedin 2016 s.  
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nomenet och den naturliga del i vardagen som de stora sökmotorerna och sociala 

medierna fått leder det ofta till en passivitet inför fenomenet.  

Sammanfattningsvis kan man se en tvetydighet i forskningen kring hur indi-

vidanpassade informationsflöden påverkar människors informationsintag. De kan 

både ses ge människor bredare perspektiv och förståelse för sin omvärld genom 

att möjliggöra en yta för en mångfald av åsikter. Samtidigt som det kan skapa ytor 

där endast en smal typ av information och åsikter får tillträde. Forskning om med-

vetenheten, förståelsen och attityderna till digitala informationsflöden som sparar 

information och anpassar sig efter individen är relativt outforskat, en lucka denna 

uppsats förhoppningsvis kan bidra till att fylla med ökad förståelse.  
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Metod 

Att undersöka människors attityder till vardagsfenomen kräver en metod som kan 

samla data av ett slag som är svåra att mäta i siffror. I syften att tillägna sig in-

formation av det mer abstrakta slaget, så som upplevelser, tankegångar och intent-

ioner används ofta kvalitativa metoder.22 Denna studie har som utgångspunkt att 

urskilja och studera de attityder som olika personer har till de digitala informat-

ionsflöden som möter människor i det dagliga internetanvändandet. För att studera 

människors olika attityder till detta valde jag att använda mig av kvalitativa inter-

vjuer som verktyg för insamlandet av det empiriska materialet.  

Intervju som metod 

Kvalitativ intervju som metod kan ge stora mängder givande information från den 

intervjuade eftersom denne tillåts berätta mer eller mindre fritt kring det givna 

ämnet. Den intervjuades svar och berättelser kan leda till oanade nya perspektiv 

för den som genomför intervjun och kan ge antydningar om andra uppfattningar 

och resonemang kring ämnet än de förväntade, vilket i sin tur kan leda till ovän-

tade resultat.  

Dock är det inte en oproblematisk metod. Samma orsaker som gör den till ett 

värdefullt verktyg gör den även till en mer subjektiv metod. En intervju är alltid 

präglad av den situation då den utfördes och både den som utför intervjun och 

informanten påverkas av de sociala och språkliga kontexter som de båda befinner 

sig inom.23 Detta gör att en intervju aldrig kan återupprepas och ge exakt samma 

resultat. Intervjun som social situation har mycket gemensamt med ett vanligt 

samtal, med skillnaden att det under intervjun finns ett givet syfte som båda parter 

är medvetna om, och att det finns olika förväntningar på situationen. Förväntning-

arna består dels av att personen som utför intervjun i störst utsträckning ska leda 

samtalet och vara påläst, dels förväntar sig den som intervjuar att få svar på vissa 

frågor. Men på samma sätt som i ett vanligt samtal är resultatet av intervjun base-

rat på mötet mellan två individer med olika ingångar till situationen och utgången 

                                                 
22 Ahrne och Svensson 2015 s. 10. 
23 Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015 s. 35. 



 16 

beror nästan uteslutande på hur interaktionen mellan dessa individer fortlöper. 

Personen som utför intervjun bör därför, förutom att vara påläst inom ämnet, även 

förbereda sig på att i möjlig mån skapa en stämning som får informanten att känna 

sig trygg och uppmärksammad. Då stämningen under intervjun påverkar i vilken 

mån informanten känner sig villig att berätta och utveckla sina svar.24 Även yttre 

faktorer som när, hur länge och var intervjun utförs påverkar vilka svar som fram-

kommer och hur fritt den intervjuade känner att denne kan tala.25 Till skillnad från 

tidigare nämnda faktorer är tid och plats något som praktiskt kan påverkas av 

bägge parter och bör därför till viss del reflekteras över av den som utför inter-

vjun. 

Val av informanter 

 

Inför genomförandet av de intervjuer denna studie bygger på fanns ett stort behov 

av att avgränsa urvalet av informanter till en någorlunda väldefinierad grupp. 

Detta för att skapa ett tydligt fokus för studien och för att begränsa den, då syftet i 

sig är brett formulerat och skulle kunna omfatta många fler grupper i samhället. 

Ämnet är något som de flesta idag har någon typ av relation till och urvalsgruppen 

formades därför genom resonemang kring vad inom ämnet som är den intressanta 

kärnan. Frågeställningarna behandlar attityder kring fenomenet individanpassade 

informationsflöden, sparad information och dess möjliga konsekvenser vilket ökar 

betydelsen av att informanterna har en uppfattning om att fenomenet existerar, 

vad det innebär och att de själva utsätts för det dagligen. Detta för att de i möjlig 

utsträckning ska kunna föra egna resonemang kring fenomenet och vilka möjliga 

konsekvenser de tror det kan ha för dem själva och andra. Utifrån dessa kriterier 

har jag valt att avgränsa informanterna till studerande i åldern 20–30 år. Ålders-

mässigt är det är en grupp där samtliga använder internet enligt Svenskarna och 

internet 2016.26  

Jag har ytterligare begränsat urvalsgruppen till studenter på universitets- och 

högskolenivå då denna grupp i stor utsträckning är i behov av att söka information 

och gör det regelbundet. Det finns även en förhoppning om en medvetenhet inom 

gruppen kring vilka spår och vilken information som de själva efterlämnar då de 

använder internet och att detta sparas och används. 

                                                 
24 Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015 s. 44. 
25 Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015 s. 42 ff. 
26 Davidsson, Findahl och Ahlgren 2016 s. 11. 
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Fig. 1. Tabell över svenskarnas internetanvändning utifrån ålder och plats. Andel av befolkningen, 
från 12 år och uppåt, som använder internet, över huvud taget, hemma respektive i mobilen 
2016.27 

För att skapa det som Trost kallar ett strategiskt urval bland informanterna har jag 

utsett ett par variabler inom de givna ramarna för urvalsgruppen. De givna ramar-

na är att de ska vara i åldern 20–30 år och att den huvudsakliga sysselsättningen är 

studier. Inom dessa ramar har jag utsett kön som den första variabeln, då det van-

ligen finns variationer i svaren mellan dessa kategorier.28 Den andra variabeln jag 

valt handlar om vilken nivå informanterna studerar på, eftersom olika studienivåer 

inom universitet och högskola kan skilja sig åt i viss utsträckning och kan ge en 

större bredd i intervjumaterialet. Dessa variabler har främst varit viktiga i urvalet 

av informanter och kommer inte ligga som grund för en jämförelse i analysen.  

 

 Grundnivå Avanceradnivå 

Män X X 

Kvinnor X X X X X 

Fig. 2. Tabell över studiens informanter och spridningen mellan kön och studienivå. 

I Tabellen ovan blir det tydligt att det finns en spridning utifrån de givna variab-

lerna för studienivå bland informanterna. Den visar även på att det finns en viss 

obalans mellan variablerna för könstillhörighet, bland deltagarna är det fler kvin-

nor än män. Detta kan bero på att urvalet i stor utsträckning gjorts utifrån vad 

Trost beskriver som ett bekvämlighetsurval, nämligen att använda sig av de män-

niskor man finner.29 I mitt fall genom att använda mitt befintliga kontaktnät bland 

                                                 
27 Davidsson, Findahl och Ahlgren 2016 s. 11. 
28 Trost 2010 s. 138. 
29 Trost 2010 s. 140. 
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studenter och utifrån de platser inom universitetet jag är mest bekant med, frågat 

efter villiga deltagare, där majoriteten av de som svarat ja varit kvinnor.  

Antalet informanter har avgjorts utifrån syftet med studien. Då ett av dessa är 

att se om det går att skönja mönster inom urvalsgruppens attityder bör antalet in-

formanter vara något större. Samtidigt måste mängden material anpassas efter de 

tidsramar som finns angivna för att hinna undersöka det.30 Dessa utgångspunkter 

gjorde att gruppen av informanter borde vara fler än fem men mindre än tio, och 

det slutliga antalet landande därför på sju. Resultatet blev därför en viss övervikt 

till studenter på grundnivå, detta kan dock spegla det faktum att det finns fler stu-

denter som studerar på grundnivå än på avancerad nivå. Den tydliga övervikten 

bland kvinnliga informanter speglar snarare deras större angelägenhet att delta än 

de manliga studenternas.  

Forskningsetik 

Att förhålla ett forskningsmaterial till de forskningsetiska regler som finns är av 

största vikt. Kanske särskilt då materialet innehåller information om enskilda in-

divider. Trost betonar att varje individ har rätt till sin egen integritet och värdig-

het, något som i intervjusammanhang alltid måste respekteras.31 

Det forskningsetiska förhållningssättet är viktigt i alla undersökningar som 

inkluderar människors deltagande och som behandlar information om de delta-

gande individerna på något sätt. För att bibehålla deltagarnas integritet i denna 

studie kommer alla intervjusvar skrivas ut anonymt. Varje deltagare tilldelas ett 

nummer och den deltagande individen kommer aldrig benämnas utifrån namn, 

studieämne eller kön. Inspelningarna och anteckningarna från intervjuerna kom-

mer sparas i författarens ägo under arbetets gång. Efter studiens avslutande kom-

mer inspelningarna raderas och anteckningarna förstöras för att intervjusvaren inte 

ska kunna spåras tillbaka till den individuella informanten. Samtliga informanter 

har gett sitt samtycke till att delta och bli inspelade utifrån premisser om anonymi-

tet och att detta enskilda sammanhang som studien utgör är det enda deras svar 

kommer användas till. 

Genomförande 

De genomförda intervjuerna har formen av ett guidat samtal på så sätt att jag som 

utför intervjuerna tar den ledande rollen och genom mina frågor driver samtalet 

                                                 
30 Trost 2010 s. 143 ff. 
31 Trost 2010 s. 123 ff. 
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framåt. Intervjuerna är konstruktivistiskt orienterade, då informanterna skapar 

mening kring ämnet genom interaktionen med mig som intervjuar.32 I intervjusitu-

ationen anser jag att samtalsformen kan få den intervjuade personen att känna sig 

mer bekväm och därför ha lättare att ge resonerande svar på mina frågor. Samti-

digt behöver samtalet vara guidande eftersom vi båda är medvetna om varför vi är 

i den situation vi är och vilka förväntningar det skapar. Under intervjuerna utgår 

jag ifrån ett intervjuschema (se bilaga 1) med i förväg formulerade frågor. Dessa 

frågor fungerar främst som ett hjälpmedel för att behålla samtalets riktning och få 

med alla delar av intervjun. Frågorna har ambitionen att formuleras öppet för att 

låta informanten resonera fritt utifrån sina egna reflektioner.  

Intervjuerna genomfördes på olika platser beroende på vad som passade den 

som skulle intervjuas. Ungefär hälften av intervjuerna genomfördes över telefon 

då möjligheten att mötas inte fanns. Att intervjuplatserna varierat har främst varit 

av praktiska anledningar och valen har skett i samråd med varje informant för att 

låta denne vara med och välja en plats som känns bekväm att prata på. Platserna 

har utgjorts av bokade grupprum i Uppsala universitets lokaler, mitt hem eller 

informantens hem. När intervjuerna skett över telefon har båda parter befunnit sig 

i respektive hem.     

Varje intervju har varit uppdelad i tre huvudteman som jag benämner som ny-

hetskanaler, sociala medier och riktad reklam. Uppdelningen är någorlunda fly-

tande under samtalets gång men ger intervjun en viss tematik. Detta tydliggör 

vissa drag och attityder som framkommer i olika sammanhang vilket gör de olika 

intervjuerna lättare att jämföra i efterhand. Anledningen till att det blivit just 

denna uppdelning är att man genom dessa tre kategorier av skilda informations-

flöden bemöter olika typer av filtrering som påverkar människor och upplevs på 

olika sätt. I den första kategorin ber jag informanterna att beskriva var de tillägnar 

sig nyheter, vad som får dem att välja just dessa och om de någon gång tyckt sig 

missat större nyhetshändelser. Den andra kategorin handlar om sociala medier, där 

frågar jag informanterna om de kan beskriva sin användning av olika sociala me-

dier, vad de tänker kring utseendet på sina flöden och de förslag på nya konton 

som presenteras för dem. I den sista kategorin frågar jag om informanterna upple-

ver att de möts av riktad reklam och hur de i så fall upplever den, tycker sig på-

verkas av den och vad de anser om att information om dem sparas och används i 

reklamsyften. Efter dessa tre huvudkategorier har jag lagt till ytterligare en kate-

gori för att binda samman trådarna från samtalet som jag kallar avslutande reflekt-

ioner. Här ställs reflekterande frågor om huruvida informanterna anser sig påver-

kade av filtreringen de möts av i sociala medier. Om de anser att detta och att in-

formation om dem sparats, kan ha konsekvenser för dem personligen eller för 

samhället i stort.   

                                                 
32 Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015 s. 38. 
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Intervjuerna har, efter samtycke från informanterna spelats in med hjälp av 

applikationen Diktafon som installerats i min iPad. Det är även genom denna ap-

plikation som materialet i efterhand har lyssnats på under transkriptionerna och 

analyserna. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån det insamlade intervjumaterialet kunde vissa faktorer skönjas som på olika 

sätt formade och avgränsade studenternas informationsintag. Genom att studera 

dessa faktorer och hur de spelar in i processen av en individs tillägnande av in-

formation har jag identifierat tre kategorier av filtrerande faktorer genom vilka 

information passerar innan de når fram till sin mottagare. Dessa tre kategorier kan 

ses som olika nivåer av informationsfiltrering som på olika sätt och i olika sam-

manhang samverkar i individens sökande efter relevant information. Den första 

kategorin är de utomstående faktorerna, de andra är de individanpassade faktorer-

na och den tredje är de personliga faktorerna. Till de tre kategorierna har jag 

kopplat ett antal teorier som kan beskriva hur de begränsande faktorerna samver-

kar med varandra och formar individens informationsflöde, dessa har även an-

vänts för att hitta begrepp och verktyg att applicera på mitt material. De tre kate-

gorierna och de sju teorierna bildar det teoretiska ramverk jag använt i analysen 

av mitt material. Hur de kompletterar varandra med sina olika perspektiv framgår 

i min mer utförliga beskrivning som följer nedan.  

Den första kategorin som beskriver de utomstående faktorerna består av gate-

keepingteorin, dagsordningsteorin och nyhetsvärdering. Dessa teorier beskriver på 

olika sätt hur utomstående individer sätter ramarna för vilken information som når 

den informationssökande individen, exempelvis vad den specifika nyhetsplattfor-

men valt att skriva om, var i flödet det placerats och ur vilka perspektiv det blir 

belyst. Dessa teorier beskriver faktorer där någon annan väljer vad flertalet in-

formationssökande individer antas tycka är relevant, genom att publicera och dela 

ett urval av information som finns tillgänglig. 

Den andra kategorin är den individanpassade filtreringen som kan beskrivas 

som en blandning av utomstående och personliga faktorer, hit hör teorierna kring 

filterbubblor och ekokammare. De baseras på att informationsflöden är anpassade 

till varje individ utifrån ett visst ramverk som utgörs av individanpassande algo-

ritmer. Dessa informationskanaler väljer att presentera den information som antas 

vara av intresse för den informationssökande individen. De baserar detta anta-

gande på vad individen tidigare valt att läsa, klicka på, gilla eller att följa. Inform-

ationen om individens tidigare handlingar och intressen värderas genom de indi-

vidanpassande algoritmernas utformade som skapats av den givna plattformens 
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programmerare, för att ranka informationsflödet i en individuellt anpassad ordning 

för varje användare. 

Den tredje kategorin är baserad på personliga faktorer hos den informations-

sökande individen och tar upp teorier kring dennes beslutsfattande och strategier 

för att undvika en allt för stor informationsmängd. Dessa teorier beskriver indivi-

dens tankeprocess bakom valen av nyhetskanaler och kanaler att följa eller avfölja 

i sociala medier, och de stoppregler som får individen att nöja sig med den in-

formation som hittats. Här är de avgörande faktorerna individens val av sökord, 

nyhetskanaler och vad denne klickar på i sina sociala flöden. Andra avgörande 

faktorer är huruvida individen påbörjar en informationssökningsprocess, när be-

slutet att den relevanta informationen är funnen och vilken mängd information 

som är tillräcklig.  

Här nedan följer en kortare beskrivning av de tre kategorier av filtrering jag 

identifierat och de sammanlagt sju teorier de innehåller, vilka jag sedan kommer 

utgå från i analysen av studiens intervjumaterial. 

Utomstående faktorer 

Gatekeepingteorin 

Teorin om gatekeeping har sitt ursprung hos den tyske sociologen Kurt Lewin 

som under 1940-talet beskrev en typ av informationsgallring och kontroll över 

informationsflödet. Lewin menar att informationen behöver passera genom en 

grind som vaktas av gatekeepers. Dessa har makten att bestämma vilken informat-

ion som får passera igenom till de människor som befinner sig innanför grinden 

och vilken information som stängs ute. För att förstå och möjligtvis kunna för-

ändra hur gatekeepers gör sina val menar Lewin att man måste förstå faktorerna 

som valen bygger på och kunna identifiera vilka som är gatekeepers.33 Ofta har 

teorin kring gatekeeping applicerats i nyhetsförmedlande sammanhang, där David 

Manning White var bland de allra första när han genomförde en fallstudie av en 

nyhetsredaktörs urval av nyheter att publicera i sin tidning. Urvalsprocessen bland 

händelser som ska bli nyheter gör på ett tydligt sätt journalisten till gatekeeper. En 

nyhet passerar flertalet grindar vaktade av gatekeepers innan den når ut till läsar-

na, lyssnarna eller tittarna, den förste gatekeepern är journalisten och den siste 

redaktören.34  

Processen att välja bland händelser att rapportera om, att värdera dess rele-

vans för målgruppen tillför en gatekeeper stor makt. Eftersom informationen som 

släpps igenom i förlängningen kan omvandlas till kunskap hos de som tar den till 

                                                 
33 Lewin 1947 s. 145. 
34 Manning White 1950 s. 383 ff. 
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sig, kunskap som i sin tur påverkar i deras åsiktsbildning och beslutsfattning. 

Manning White beskriver urvalsprocessen som en relativt subjektiv handling där 

personliga värderingar, intressen och erfarenheter ofta avgjorde tidningens slutliga 

innehåll. Men en gatekeeper agerar inte i ett vakuum utan besluten påverkas av 

yttre faktorer så som vilka val andra gatekeepers gjort kring samma händelser och 

vad som anses vara målgruppens intressen.35 

I dagens medielandskap med den mängd av nyhetskanaler som erbjuds via in-

ternet har gatekeeping av vissa ansetts irrelevant. Pamela Shoemaker och Tim Vos 

menar dock att teorin om gatekeeping fortfarande är användbar i analysen av da-

gens masskommunikation. Shoemaker och Vos menar att informationen rör sig 

genom tre kanaler som var för sig har olika gatekeeping-processer innan inform-

ationen når publiken. Dessa benämns som source channel, media channel och 

audience channel, där den sistnämnda kan appliceras på olika sociala medier. Ga-

tekeeping är fortfarande ett aktivt fenomen som förekommer i varje nyhetskanal 

där nyheter väljs in eller väljs bort, dock kan varje beslut idag förändras snabbt. 

Tidens ständiga framåtrörelse med nya händelser och skiftande perspektiv har 

blivit en allt mer avgörande faktor. 36  

Gatekeeping som teori i samband med förmedling och spridning av nyheter 

kan i dag tillskrivas ytterligare en dimension genom att placera den i kontexten av 

internet och sociala medier. I och med denna utveckling menar DeIuliis att rollen 

som gatekeeper har breddats till att kunna inkludera alla med en internetuppkopp-

ling, eftersom dessa kan dela information och nyheter på samma sätt som journa-

lister. Dock har de etablerade journalisterna fortfarande en stadig positions med 

större möjligheter att nå en bredare publik.37 I detta sammanhang kan en gatekee-

per vara den Facebookvän som delar olika artiklar från sidor en individ inte själv 

valt att följa men som genom delningen ändå dyker upp i dennes flöde. Detta är en 

form av gatekeeping på en mycket mindre och mer individuell nivå.38 Den person-

liga nivå som denna typ av gatekeeping utspelar sig på gör avsändaren allt vikti-

gare för mottagaren. Den relation som finns mellan dessa individer spelar en be-

tydande roll för vilken tilltro som sätts till den delade informationen och om mot-

tagaren kommer anse artikeln vara läsvärd. Andra faktorer som ansetts göra in-

formation relevant och läsvärd för mottagarna beskrivs i teorin om nyhetsvärde-

ring.  

Nyhetsvärdering  

                                                 
35 Manning White 1950 s. 389. 
36 Shoemaker och Vos 2009 s. 125 ff. 
37 Deiuliis 2015 s. 11. 
38 Shoemaker och Vos 2009 s. 124. 
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De händelser som väljs att uppmärksammas som nyheter har vissa gemensamma 

egenskaper som ger dem nyhetsvärde. Egenskaperna kan sammanfattas till fem 

punkter som tillsammans ger en händelse nyhetsvärde: närhet, sensation, avvikel-

ser, elitcentrering och förenkling.39 Närhetsfaktorn kan delas upp i tre dimensioner 

vilket illustreras nedan i H. Prakkes nyhetsvärderings modell från 1969.40 

Fig. 3. H. Prakkes tyska modell av nyhetsvärdering ur ett närhetsperspektiv från 1969, här i en 
svensk översättning.41 

För att en händelse ska ha nyhetsvärde krävs att den har en tidsmässig, geografisk 

eller kulturell närhet till nyhetsförmedlarnas publik. I proportion med närheten 

mellan en eller flera av faktorerna och publiken så ökar händelsens nyhetsvärde 

och dess aktualitet. Publiken behöver på ett eller annat plan kunna relatera till 

händelsen för att ett intresse ska uppstå.42  

Trots den tid som gått sedan Prakkes modell först presenterades och den tek-

niska utveckling som skett sedan dess ses modellen fortfarande som aktuell. Dessa 

värden i form av rumsligt, tidsmässigt och kulturellt avstånd är fortfarande fak-

torer som påverkar informationens relevans för individen, även om informationen 

idag söks och presenteras med hjälp av moderna verktyg. Dessa faktorer kan ses 

återkomma även i dagens nyhetsvärdering och i de algoritmer som skapats för att 

forma informationsflöden efter olika individer och göra dem mer relevanta. 

                                                 
39 Ghersetti 2012 s. 212. 
40 Prakke 1968 s. 122. 
41 Weibull och Wadbring 2014 s. 282.  
42 Ghersetti 2012 s. 213. 
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De tre följande egenskaperna ger händelser sitt nyhetsvärde baserat på vad 

som skiljer dessa händelser från det vanliga och vardagliga, så som sensation, 

avvikelser och elitcentrering. Oväntade och avvikande händelser och företeelser 

blir sensationella och fångar publikens uppmärksamhet genom att skapa förvå-

ning. Generellt behöver alla händelser något inslag av sensation för att få ett ny-

hetsvärde oavsett om de är positiva eller negativa och händelser med större sensat-

ionsvärde prioriteras ofta framför händelser av mer samhälleliga intressen. Med 

elitcentrering menas den politiska, kulturella, ekonomiska eller idrottsliga elit som 

ofta förekommer i medierna och kan betraktas som ett persongalleri inom nyhets-

branschen. Dessa människors återkommande förekomst beror på att de ofta har 

tillgång till information som är av intresse för en bredare publik och att deras 

handlingar kan få konsekvenser för många människor. De har ofta även en avvi-

kande livsstil vilket kan skapa intresse och sensation för en bred publik.  

Den sista egenskapen som är av stor vikt för en händelses nyhetsvärde är dess 

möjlighet till förenkling. För att nå många människor behöver händelsen kunna 

förenklas till en enkel berättelse. Enskilda händelser prioriteras över komplicerade 

företeelser; exempelvis prioriteras information om att ett beslut fattats över en 

beskrivning av processen som lett fram till beslutet. Språket är avskalat för att 

hållas till den berättelse som beskrivs och broderas främst ut i syfte att skapa in-

tresse hos publiken.43 

Som tidigare nämnts finns det en maktfaktor i hur viss information lyfts fram 

framför annan, det påverkar samhällsdebatten och det allmänna medvetandet på 

ett sätt som kan beskrivas genom dagordningsteorin.  

Dagordningsteorin 

En aspekt av att medierna väljer vad och hur en händelse eller ett ämne ska för-

medlas är att de har makten att bestämma vad som hamnar på dagordningen. Dag-

ordningsteorin analyserar vilken maktposition medierna har och i vilken utsträck-

ning medierna påverkar vilka frågor som allmänheten anser vara viktiga. Teorin 

om dagordningen är en av flera så kallade medieeffekter, dessa uppstår när mass-

mediernas innehåll påverkar människor mer eller mindre direkt. Dessa effekter 

uppstår i samspel mellan olika faktorer i samhället, mediers rapportering och indi-

videns personliga erfarenheter.44  

I artikeln ”Another look att what moves public opinion: media agenda setting 

and polls in the 2000 U.S. election” menar Young Jun Son och David H. Weaver 

att dagordningsteorin grundar sig på idén om en inlärningsprocess. Dagordningen 

påverkar människor genom att den lär människor vilka frågorna är, hur de värde-

                                                 
43 Ghersetti 2012 s. 212 ff. 
44 Shehata 2012 s. 318 ff. 
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ras i förhållande till varandra och vilken betoning som läggs på vilken fråga.45 

Genom tanken om inlärning bräddades dagordningsteorin från att främst beröra 

medieeffekten på en samhällsnivå till att även beröra en individnivå.  

Ytterligare en dimension av dagordningsteorins påverkan av människors 

världsbild och verklighetsuppfattning kan beskrivas genom analyser av olika ni-

våer inom dagordningens påverkan. Den första nivån undersöker vilka objekt, 

händelser och ämnen som presenteras av medierna som viktiga, medan den andra 

nivån i sin tur studerar hur objekten beskrivs. Det vill säga att den andra nivån 

granskar vilka attribut som lyfts i beskrivningen av objektet och utifrån vilka per-

spektiv det beskrivs.46   

Det har diskuterats vilken makt medierna idag har över människors dagord-

ning och värdering av samhällsfrågor när medielandskapet blir allt mer fragmente-

rat. Genom internets framväxt har medieutbudet ökat och varje individ kan idag 

självständigt forma sitt nyhetsflöde efter egna preferenser. 2001 publicerade Ste-

ven H. Chaffee och Miriam J. Metzger artikeln ”The end of mass communicat-

ion?” där de för argumentet att den ökande valmöjligheten kommer att förändra 

relationen mellan medierna och dess publik. Fokus, menar de, kommer flyttas från 

vad medierna gör med människorna till vad människorna gör med medierna.47 

Idag kan vi se verkliga exempel av vad Chaffee och Metzger diskuterar sin artikel, 

när möjligheten att ständigt kunna välja vad som ska eller inte ska visas i olika 

sociala medier flöden eller vilka nyhetskanaler som väljs att följas blivit allt van-

ligare. Möjligheten att välja eller välja bort vilka nyhetskanaler som ska följas gör 

att publiken i viss utsträckning är delaktig i att sätta dagordningen för egen del, 

samtidigt som människor fortfarande påverkas av vad som publiceras i de valda 

nyhetskanalerna. 

Genom att studera studenternas val av primära informationskällor och konton 

att följa kan de utomstående faktorernas påverkan av studenternas informations-

flöden skönjas. Genom att även studera hur studenterna motiverar sina val kan det 

även utskiljas hur denna utomstående filtrering kan skapa förtroende eller misstro 

hos sin publik. 

Individanpassad filtrering  

Filterbubblan 

Filterbubblan som fenomen och teorin kring den som begrepp beskriver de tek-

niskt konstruerade ramverk inom vilka människor dagligen inhämtar information. 

                                                 
45 Son och Weaver 2006 s. 176. 
46 Shehata 2012 s. 323. 
47 Chaffee och Metzger 2001 s. 370. 
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Ramverken är konstruerade i den konkreta mening att webbplatser använder olika 

algoritmer som anpassar innehållet efter varje individuell besökare. Enligt teorin 

om filterbubblan, så som Eli Pariser presenterar den i sin bok The filter bubble - 

how the new personalized web is changing what we read and how we think, är 

filterbubblan något som skapas kring varje internetanvändare i och med att många 

webbplatser sparar information om användaren. Detta sker kontinuerligt varje 

gång användaren besöker webbplatsen. Informationen sparas genom så kallade 

kakor, eller genom att användaren skapar en inloggning genom vilken personlig 

information uppges och sparas. Informationen som sparas kan bestå av ord och 

ämnen som söks efter, länkar som klickas på, personer som interageras med eller 

sidor och personer som användaren följer. All denna sparade information används 

sedan av webbplatserna för att skapa en bild av användaren, en profil för dennes 

intressen. Något som vid nästa sökning eller inloggning används för att placera 

den information webbplatsen tror användaren tycker är mest relevant högst upp.48 

Denna typ av filtrering uppkom i och med den stora mängd material och in-

formation som idag finns på internet. Det uppkom en vilja att hjälpa individen 

filtrera information för att underlätta för användaren att navigera bland informat-

ionen i de flöden som möter dem via olika webbplatser. Filtreringen baseras på 

tanken att samma artikel inte är av likvärdig relevans för samtliga användare även 

om de använder sig av samma sökfraser, att mellanmänskliga relationer alltid ser 

olika ut och att händelser bland de man interagerar ofta med antas vara av större 

intresse än de man interagerar med mer sällan. Individens individualitet syns i 

dennes relationer och intressen, genom att detta reflekteras av de webbplatser som 

individen använder kan de erbjudas en mer optimerad användning.49 

Funktionerna som skapar den individanpassade webben är även vad som 

skapar det som har kommit att kallas filterbubblan. Då webbplatsers flöden stän-

digt vinklas efter individens personliga intressen och över tid förfinas vid varje 

användning, kommer allt mer sådant som algoritmerna anser irrelevant att filtreras 

bort. Den information som kommer igenom filtren är av det slaget som algorit-

merna redan vet att användaren kommer anse är relevant. Ämnen och politiska 

vinklingar som inte delas eller uppskattas av användaren kommer fastna i filtren 

och inte nå fram till användaren. Risken med detta är att användarens bild av 

verkligheten blir snedvriden och skild från andras vars filterbubblor ser väldigt 

annorlunda ut. I den filtrerade verkligheten behöver individen sällan konfronteras 

med perspektiv och åsikter skilda från de egna. Denna teori tyder på att den vision 

som fanns och fortfarande finns om internet som den fria spridaren av information 

begränsats av den mäng information som nu finns tillgänglig att sprida. Istället för 

att ta del av den mängd och bredd av information och perspektiv som internet er-

                                                 
48 Pariser, 2011 s. 9. 
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bjuder begränsas användaren till vad hen antas vara intresserad av och matas med 

detta om och om igen.50 Detta kan ge vissa konsekvenser menar Bozdag och Ho-

ven som i sin artikel ”Breaking the filter bubble: democracy and design” uttrycker 

sin syn på filterbubblans konsekvenser: “As a consequence, the epistemic quality 

of information and diversity of perspectives will suffer and the civic discourse 

will be eroded.”51 

Fig. 4. Filterbubblan i illustration från Eli Parsers TED talk 2011.52 

De främsta exemplen på individanpassning syns i Googles sökresultat, i sociala 

medier och i den riktade reklamen som använder information om tidigare beteen-

den för att anpassa den egna framtida prestationen. Genom den sparade informat-

ionen kan plattformarna få fram statistik som kan indikera vilka beteenden använ-

daren kan komma att uppvisa i framtiden och på så sätt skapas och förfinas algo-

ritmernas individanpassning av användarens olika informationsflöden. Dessa 

plattformar blir en allt större del av vår vardag och kanske blir särskilt sociala 

medier till en allt större del av vår sociala infrastruktur. Dessa webbplatser som i 

grunden är företag blir en allt mer naturlig del i människors liv och upplevelsen av 

dem kan genom programmering formas för olika syften. Många plattformar ger 

sina användare verktyg att påverka sina flöden, visa vad de tycker om informat-

ionen som presenteras för dem och möjliggöra produktion av egen information. 

Detta gör att filtreringen i viss mån sker i samverkan mellan plattformen och dess 

användare, men maktbalansen väger trots detta över till plattformens fördel.53  

Samtidigt som användningen av dessa plattformar får användarna att ge upp 

delar av sin integritet blir det allt mer av en omöjlighet att ställa sig utanför an-

                                                 
50 Pariser 2011 s. 217 ff. 
51 Bozdag och Hoven 2015 s. 249. 
52 YouTube, ”Beware online ’filter bubbles’ - Eli Pariser”. 
53 Dijck 2013 s. 155 ff. 
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vändandet av dessa. Alternativet blir att till stor del ställa sig utanför det moderna 

samhället. Som Berry och Pawlik utrycker i boken Libre culture: meditations on 

free culture: ”Code becomes the unavoidable boundary around which no detour 

exists in order to participate fully in modern life.”54  

Risken att få en snedvriden bild av verkligheten, som tidigare nämnts, ökar i 

fall där människor i större utsträckning avskärmar sig från det mer allmänna in-

formationsflödet, för att istället enbart vända sig till slutna och starkt vinklade 

flöden. Detta kan leda till att de hamnar i så kallade ekokammare, där endast viss 

specifik information presenteras om igen och får stå oemotsagd.  

Ekokammaren 

Ekokammare är ett begrepp som beskriver en situation där individen med enkla 

medel kan välja att endast läsa och se sådana nyheter och åsikter som speglar den-

nes världsbild. Genom att avskärmas från mångfalden av skilda åsikter skapas ett 

rum där ekot av den egna världsbilden ständigt förstärks och aldrig ifrågasätts. 

Detta anses skapa en åsiktspolarisering där insikten om och förståelsen för andra 

perspektiv blir så främmande att de tillslut blir svåra att ta till sig. Ekokammaren 

som begrepp beskrivs av Lorien Jasny, Joseph Waggle and Dana R. Fishe i arti-

keln ”An empirical examination of echo chambers in US climate policy networks” 

som tvådelat. Den första delen är ekot, då en person får information som bekräftar 

dennes åsikter och världsbild. Den andra delen är kammaren som beskriver den 

sociala värld och de relationer som utgör ramverket inom vilket information sänds 

och mottags. Strukturen utgörs av minst tre aktörer; talaren, mottagaren och den 

medlande aktören som för information vidare.55    

Enligt Susan Jacobson, Eunyoung Myung och Steven L. Johnsons beskriv-

ning kommer ekokammaren från selective exposure, ett begrepp som beskriver att 

det är mer troligt att människor väljer att titta på sådan information som speglar 

deras politiska uppfattning. Genom internet kan denna selektivitet förfinas och 

intensifieras så att människor i stor utsträckning endast får viss information eller 

ett visst perspektiv på händelser.56 Enligt Sunstein, skapar internet möjligheten för 

människor att dela in sig i grupper där de egna åsikterna och värderingarna delas 

av andra. På så sätt undviks information som kan ifrågasätta de rådande åsikterna 

vilka istället förstärks till att skapa polariseringar.57 

Echo chamber, som är begreppets engelska motsvarighet, har länge använts 

inom den amerikanska samhällsdebatten och medieforskningen. Där har begrep-

pet använts för att undersöka på vilka sätt och i vilken utsträckning politiskt 

bundna media påverkar människors politiska åsikter. Många studier menar att den 

                                                 
54 Berry och Pawlik 2008 s. 58. 
55 Jasny, Waggle och Fisch 2015 s. 783. 
56 Jacobson, Myung och Johnson 2016 s. 877 ff. 
57 Sunstein 2007 s. 6. 
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ökade förekomsten av individanpassade flöden ger människor möjligheten att 

ständigt välja eller välja bort specifika åsikter så att varje individ kan förstärka 

den egna åsiktsbubblan.58 Andra som Prior, menar att valet av partipolitiskt 

bundna media är ett sätt att undvika meningsmotståndare men att detta inte är or-

saken till polariserade politiska lägen.59 

Genom att studera studenternas varierande av informationsflöden och hur de 

reagerar på att möta åsikter skilda från sina egna tänker jag mig kunna urskilja 

eventuella filterbubblor och ekokamrar. Att även närmare studera studenternas 

egna förklaringar till sina olika reaktioner på andra åsikter ger möjligheten att se 

hur studenterna ser på och tänker kring filterbubblor och ekokammare.  

Personliga faktorer 

Beslutsteori 

En utgångspunkt för de personliga faktorernas inverkan i hanteringen av informat-

ion, så som att söka den, bemöta resultatet och att välja ut det relevanta, är att de 

kan ses som en serie beslut fattade av individen. Alla handlingar kan ses som re-

sultatet av olika beslut eller beslutskedjor, så även valen av nyhetskanaler, valen 

av konton att följa i sociala medier eller länkar att klicka på. Grunden för teorin 

om beslut finns i Herbert A. Simons teori om bounded rationality och begreppet 

satisficing. Simon menar med bounded rationality att människor handlar rationellt 

i den mening att människor har skäl att handla så som de gör. Även de handlingar 

som kan ses som irrationella görs på grund av specifika anledningar och utifrån de 

begränsningar individen befinner sig inom.60 Vidare forskning på teorin om boun-

ded rationality och beslutsfattande har lett in på känslornas roll i processen av att 

göra val. Yaniv Hanoch menar att känslor fungerar som en mekanism i proces-

sandet av information. Inneboende har känslorna en egen logik som fungerar i 

samband med den rationella slutledningsförmågan. Genom att reducera möjliga 

alternativ, fokusera på särskilda centrala punkter och starta och avsluta jämförel-

sen av alternativ täcker känslorna upp för de brister rationaliteten har.61  

Satisficing som är ett begrepp inom bounded rationality, är en kombination av 

begreppen sufficing och satisfying, och definieras utifrån de stoppregler som av-

gör när en informationssökningsprocess ska avslutas, när ett informationsbehov är 

fyllt. Simon menar att sökandet efter information inför fattandet av ett beslut 

skulle kunna pågå i oändlighet och kräver därför stoppregler för att avgöra när 
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sökandet bör avslutas och när ett tillräckligt bra alternativ kan anses ha hittats.62 

Satisficing innebär därför att man hittat information man kan nöja sig med, även 

om den inte helt motsvarar de uppsatta förväntningar man gick in i informations-

sökningsprocessen med. Genom att väga den återfunna informationen mot att be-

höva fortsätta sökandet kan den informationssökande avgöra när behovet bör ses 

som tillräckligt uppfyllt, detta avgörs enligt Simon till stor del av ambitionsnivån 

för sökprocessen. Man bör även se satisficing som en del i kedjan av beslut fat-

tade inom informationssökningsprocessen, eftersom det kan framstå som ett varie-

rande bra alternativ beroende på vilka tidigare beslut som tagits och var i proces-

sen man befinner sig. Behovet förändras och omvärderas flera gånger under in-

formationssökningsprocessen för att nå fram till stadiet av satisficing.63 

Filtering och withdrawing 

Till skillnad från satisficing är filtering och withdrawing benämningar på två stra-

tegier för att undvika eller hantera situationer av information overload. Medan 

satisficing fokuserar på att jämföra ett informationsbehov med återfunnen inform-

ation för att möjliggöra ett avslut på informationssökningsprocessen, så handlar 

filtering och withdrawing om att helt undvika information som anses irrelevant 

eller på andra sätt vara för mycket för individen att hantera. 

Information overload definieras av Reijo Savolainen i artikeln ”Filtering and 

withdrawing: strategies for coping with information overload” som den subjektiva 

upplevelsen av att inte ha tillräckligt med tid för att kunna hantera mängden in-

formation som finns tillgänglig på ett användbart sätt. För att undvika att hamna i 

sådana situationer eller för att hantera dem när de uppkommer används, enligt 

Savolainen, två olika strategier, filtering och withdrawing.  

Filtering-strategin går ut på att systematiskt försöka sålla bort den informat-

ion som anses oanvändbara och behålla den som anses relevant. Fokus ligger här 

på informationsinnehållet. Användningen av denna strategi ser olika ut beroende 

på vilken typ av informationsflöde som hanteras. Ofta används filtering-strategin 

på så sätt att den informationssökande sätter upp vissa krav på den information 

som söks, när kraven möts avslutas informationssökningsprocessen. Om den in-

formationssökande inser att kraven ändå inte fyllts återupptas processen igen. 

Även faktorer som uttråkning spelar in i avgörandet om hur länge informations-

sökningsprocessen kan pågå. Ett problem med denna strategi är att viktig inform-

ation lätt kan sållas bort som oviktig av en allt för snabb och ytlig bedömning. 

Men även om viss medvetenhet om denna konsekvens finns hos de som använder 

den är motivationen att förändra beteendet lågt och bortförklaras ofta med tids-

brist. 

                                                 
62 Simon 1979 s. 3. 
63 Simon 1957 s. 253. 
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Withdrawing-strategin inriktar sig istället på att hålla antalet dagliga informat-

ionskällor på ett minimum och på så sätt skydda sig från den annars överväldi-

gande mängd information som finns tillgänglig. Withdrawing-strategin har ett mer 

generellt fokus som främst riktar sig mot den information som bör undvikas istäl-

let för att se till innehållet. Valet av informationskällor att vända sig till och att 

välja bort utifrån denna strategi är ofta styrt av känslor. Den överväldigande 

mängd information, och speciellt information om nyheter, skapar hos många av de 

som använder denna strategi, en känsla av maktlöshet inför problemen som pre-

senteras och de väljer därför istället helt bort att se dem. Att viktig information på 

så sätt går dem förbi bortförklaras här med individens antagande om att proble-

men ändå är för långt borta för att de själva ska kunna göra något åt dem.64  

Båda dessa strategier används dock sällan helt självständigt utan kompletterar 

varandra på olika sätt beroende på ämnet för informationssökningsprocessen och 

formen av information overload som upplevs.  

Sammanfattning 

Två av dessa tre kategorier, eller nivåer av filtrering, ger individen viss möjlighet 

att påverka informationsflödets utseende. De utomstående faktorerna är den kate-

gori som inte ger den enskilde individen något utrymme att påverka vilken in-

formation som presenteras eftersom det sker genom andra människors beslut. De 

individanpassade faktorerna kan ses ge individen visst utrymme till påverkan av 

informationsflödets utseende då innehållet baseras på individens tidigare hand-

lingar. Dock kräver en förändring av utseendet förändrade beteendemönster hos 

individen, beteendemönster som beskrivs av de personliga faktorerna. Här är det 

främst individens egna val och beteenden som styr vilken information som indivi-

den tillägnas, individen kan även genom sina val av webbplats, sökord eller kon-

ton som följs till viss del påverka informationsflödets utseende. Dock kan det ald-

rig styras helt eftersom det är beroende och starkt påverkat av de andra faktorerna. 

De tre kategorierna av filtreringsfaktorer samverkar på olika sätt i de flesta 

fall då människor är i kontakt med information och är många gånger helt beroende 

av varandra. En informationssökningsprocess kan inte genomföras utan att titta på 

information som någon annan, exempelvis en gatekeeper, valt att publicera. 

Denne har i sin tur valt vad som bör publiceras utifrån faktorer av vad som anses 

relevant, så som närhet i tid, rum och kultur eller vad som är aktuellt på dagord-

ningen för tillfället. Informationssökningsprocessen påverkas sedan av var indivi-

den väljer att söka informationen och i vilken utsträckning denna källa anpassar 

sin information efter vad individen tidigare sökt efter. Individen kan påverka sina 
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förutsättningar för informationssökningen genom de val av sökmotor eller in-

formationskällor denne vänder sig till. Efter att det valet är gjort kan individen 

endast påverka vilken information denne väljer att ta till sig, vilken som väljs bort 

och när processen att söka information bör avslutas.  
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Resultat 

Det insamlade intervjumaterialet kommer här att presenteras och analyseras efter 

samma ämnesuppdelning som fanns i intervjuernas utformning. I resultatkapitlet 

kommer jag i tur och ordning gå igenom och jämföra studenternas användning av 

och attityder till sina nyhetskanaler, flöden i sociala medier och riktad reklam. 

Detta kommer ställas mot de teoretiska utgångspunkter jag valt att undersöka för 

att se på vilka sätt de speglas i studenternas informationsurval och hur de bemöter 

den yttre påverkan genom personliga reaktioner. 

Nyhetskanaler 

Valet av nyhetskanaler påverkar vilka nyheter, vilka perspektiv och vilken in-

formation informanterna möts av. I det allt bredare utbudet av nyhetskällor blir 

det personliga valet mer betydande för den bild varje person får av sin omvärld 

och sin samtid. Här kommer jag presentera de attityder de intervjuade studenterna 

har till olika typer av nyhetskällor, vad som får dem att se nyhetskanaler som på-

litliga och vad som får dem att välja eller välja bort att läsa olika nyhetsartiklar. 

Att ta del av nyhetsflödet 

En majoritet av informanterna berättar att deras huvudsakliga källor till nyheter är 

någon form av dagspress, tv-sändning eller genom någon publik service plattform. 

De källor som dessa fem studenter nämner är i flera fall Dagens Nyheter, SVT:s 

eller TV4s morgonnyheter och SVTs olika digitala plattformar. De beskriver sitt 

nyhetsintag som en del av den dagliga rutinen: ”Världsnyheter och sådant kollar 

jag på tv, TV4 på morgonen brukar jag se på.”65 Informanternas beskrivning av 

hur de tillägnar sig nyheter och håller sig informerade om händelser i sin omvärld 

tyder på ett relativt traditionellt tillvägagångssätt, nämligen genom dagstidningar-

nas artiklar och tv- och radiosändningar. De vänder sig till nyhetskanaler som är 

etablerade sedan lång tid och även om de medel som används är moderna och i de 

allra flesta fall digitala kan kanalerna ses som traditionella. Ett mindre traditionellt 

sätt att tillägna sig nyheter beskrivs av student 7 på följande sätt:  

                                                 
65 Intervju med student 6. 17-03-13 B. 
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Jag har en SVT-nyheter-app som jag kollar på. Dels så skickar den notiser under dagen om 
det har hänt någonting. Sen varje morgon och kväll skickar den en sammanfattning av dagens 
eller nattens nyheter. [...] Annars är det bara att gå in på appen så har den ett flöde som man 
bläddrar i.66 

Den beskrivna applikationen anpassar inte flödet av nyheter efter användarens 

personliga intressen men uppdateras kontinuerligt med de senaste större händel-

serna. Gemensamt för de traditionella dagstidningarna, tv-sändningarna och den 

ovan beskrivna applikationen är att det finns en tydlig utomstående aktör som 

presenterar olika nyhetshändelser för informanterna. I form av nyhetsredaktioner 

och journalister genom vilka händelserna passerar innan den presenteras för in-

formanterna. Studenterna står på andra sidan av den grind som journalisterna och 

nyhetsredaktionen kontrollerar vilket gör journalisterna till gatekeepers. De avgör 

vilken information som ska nå fram till publiken och vilken som utelämnas. Det 

här är ett exempel på gatekeeping-teorin i sin mest klassiska form, där journa-

listen gör ett urval bland de nyhetshändelser som når nyhetsredaktionen, för att 

sedan förmedla det som antas vara mest relevant vidare till publiken.67  

Studenterna som säger sig använda dessa typer av nyhetskanaler anger olika 

anledningar till varför, men de två tydligaste och mest återkommande verkar vara 

tillit och att de på ett enkelt sätt får en överblick över världsläget. Betydelsen av 

att känna tillit till den valda nyhetskällan betonas av studenterna när de beskriver 

vilka nyhetskällor de väljer att inte använda sig av. De tar upp detta för att kon-

trastera sin tillit till de nyhetskanaler som de väljer att använda genom att nämna 

några källor de anser opålitliga. Som student 5 exemplifierar med kvällspressen 

här:  

Anledningen till att jag inte använder Aftonbladet som min primärkälla till nyheter är för att 
jag tar inte riktigt Aftonbladet så seriöst, det är mycket sensationsjournalistik.68 

När student 5 beskriver sin syn på Aftonbladet som en nyhetskanal där oseriös 

sensationsjournalistik förmedlas, gör hen det för att skapa en bild av vad hen 

tycker en nyhetskanal ska ha för egenskaper för att framstå som trovärdig och 

pålitlig. Detsamma beskrivs av fler av informanterna och student 2 påpekar även 

att det goda ryktet spelar in för att skapa trovärdighet och exemplifierar med att 

peka på hur hen ser på Uppsala nya tidning.69  

Att några av informanterna ändå vänder sig till kvällspressen beskrivs som att 

den fyller andra av deras informationsbehov, som snarare rör intressen än nyheter. 
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Student 1 och 5 anser dem till exempel ha en bra sportjournalistik eller intressanta 

kulturartiklar.70   

Ett par av informanterna beskriver, till skillnad från majoriteten, att de primärt 

får sitt nyhetsflöde genom någon social mediekanal. Student 3 beskriver att hens 

nyhetsflöde till stor del består av hens Facebook-sida. Där följer student 3, föru-

tom sina vänner, olika nyhetskanalers konton. Genom att dagligen följa vad ny-

hetskanalerna publicerar i sina sociala medier håller sig studenten uppdaterad om 

nyhetsläget.71 Student 1 beskriver istället Twitter som sin primära källa för nyhet-

er, men till skillnad från student 3 följer hen inte främst nyhetskanaler utan perso-

ner med vad studenten kallar: ”värderande åsikter”72 som delar artiklar som stu-

denten finner intressanta. De båda studenterna har tydliga skillnader i sina val av 

konton de följer, vilket kan antas yttrar sig i att deras nyhetsflöden ser väldigt 

olika ut.  

De två studenters olika nyhetsflöden skulle kunna ses som resultatet av en 

kombination mellan de tre typerna av teorier som beskrivits i tidigare kapitel. Fak-

torer så som withdrawing reflekteras genom det urval av kanaler som studenterna 

väljer att följa eller som de väljer att inte följa, baserat på den tid som finns för att 

ta till sig information och vilket intresse som finns hos individen.73 Det personliga 

urvalet formas sedan genom de filtreringsalgoritmer som de olika sociala medier-

na använder sig av för att placera inläggen i den ordning som antas mest relevant 

för studenten. 74 De nyhetsvärderande teorierna kan till sist appliceras på vad de 

konton som valts att följas publicerar för inlägg och artiklar. Kanalerna kan på så 

sätt ses som gatekeepers, både nyhetskanalerna och personerna med de värde-

rande åsikterna, då de väljer vad de anser tillräckligt intressant och aktuellt för att 

sprida vidare.75 Vad dessa konton baserar sina publicerade inlägg på kan antaglig-

en härledas till närhetsteorin, speciellt i fallet med nyhetskanalerna, där antagande 

om följarnas intressen baserat på tids-, rums- och intressemässig närhet gör att 

olika inlägg ses som mer eller mindre relevanta.76 Man kan säga att även enskilda 

personer som publicerar artiklar och har ett större antal följare kan ses som gate-

keepers, vilket ger dem en liknande maktplattform som nyhetskanalerna. Genom 

att vara delaktig i vad som hamnar på människors dagordning för samtal får de en 

viss makt i form av inflytande över sina följare. Den maktposition tillskriven ny-

hetspressen genom dagordningsteorin får därför konkurrens av ett större antal 

aktörer än tidigare. 

                                                 
70 Intervju med student 1, 17-02-14. Intervju med student 5, 17-03-13 A. 
71 Intervju med student 3, 17-02-25. 
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73 Savolainen 2007 s. 618. 
74 Pariser 2011 s. 33. 
75 Shoemaker och Vos 2009 s. 125. 
76 Hadenius, Weibull och Wadbring 2011 s. 321. 
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Uppdaterad om världsläget 

En anledning som studenterna uppger som viktig för att tillägna sig nyheter är att 

skapa och upprätthålla en överblick av världsläget. Genom att skrolla igenom ny-

hetskanalernas webbplatser eller lyssna till en nyhetssändning i radio eller på tv 

skapar studenterna en känsla av medvetenhet. Medvetenheten beskrivs som viktig 

för studenterna i olika sociala sammanhang, för att kunna diskutera vad som hänt 

eller i alla fall veta vad diskussionen rör. I dagordningsteorin beskrivs människors 

behov av att känna sig medveten om sin omvärld som något som ger medierna en 

maktposition, då dessa påverkar allmänhetens syn på vilka frågor som anses vik-

tiga och aktuella. Medierna har makten att välja vilket utrymme varje nyhet ska få 

och hur de ska belysas.77 Den ständiga uppdatering som nyhetsflödet består av gör, 

som även tidigare nämnts, att nyheterna behöver vara en del av studenternas dag-

liga rutin för att upprätthålla känslan av medvetenhet, vilket beskrivs av student 6: 

Det blir väldigt enkelt för mig att sitta och äta frukost och samtidigt titta lite halvt på nyheter-
na [...] Så man håller sig ändå uppdaterad men på ett väldigt lättsamt sätt.78  

Genom studenternas olika sociala sammanhang uppmärksammas de på och på-

verkas av vad som satts på dagordningen. Det sociala samtalet styr det personliga 

behovet av uppdaterade nyheter, samtidigt styrs det sociala samtalet av vad indi-

viden möts av i sina nyhetskanaler. Det formas en samverkan mellan mediernas 

påverkan av dagordningen och de sociala sammanhang varje individ rör sig inom. 

Detta cirkulära behov är ständigt aktuellt eftersom nyheterna uppdateras och nya 

samtal uppkommer, men vilken riktning och storlek det får påverkas av samman-

hanget. Student 7 beskriver skillnaden i behovet att vara medveten mellan till-

fällen då hen arbetet och nu då hen studerar.  

Då får man en rutin på att få nyheter och då blir det mer att man pratar om det också eftersom 
alla andra som jobbar kanske har lite liknande rutiner. Så jag kan tänka mig att nu när man 
studerar, att de jag umgås med också hamnar lite utanför nyheterna, eller att vi kanske bara 
inte är så jätteduktiga på att vara intresserade och aktivt söka efter det.79 

Dagordningen har olika effekter beroende på sociala sammanhang och beroende 

på livssituation. Att nyhetsflödet kan ändras snabbt vid större händelser gör att de 

egna rutinerna kring nyheter ibland inte är tillräckliga vilket gör att känslan av att 

vara medveten skakas om i grunden. Student 5 beskriver den underliga känslan 

som uppstår i krocken mellan att se sig som medveten om händelserna i sin om-

värld men att få veta att hen har missat en viktig händelse: 
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 38 

Jag tycker nog att jag håller mig ganska uppdaterad ändå. Jag brukar läsa nyheterna på mor-
gonen och på kvällen. Men tillexempel skjutningen i Paris på den där rockklubben, det hade 
jag missat helt när jag kom till jobbet dagen efter och folk pratade om det, då hade jag ingen 
aning, det kändes väldigt konstigt. [...] Jag lyssnade ju på dem såklart men direkt gick jag ju 
in och kollade vad som hade skett.80 

Detta uppstod i ett socialt sammanhang genom samtal med andra människor där 

studenten blir medveten om en händelse hen helt missat. De andras berättelser av 

det som hänt tycktes dock otillräckliga för studenten och behovet av att genast 

söka efter ytterligare information om händelsen som uppstod. Vad student 5 be-

skriver kan ses som ett tydligt informationsbehov som uppkommer genom mötet 

med andra, där de egna kunskaperna bevisas otillräckliga för att kunna delta i 

samtalet. Student 3 beskriver sin strategi för att undvika liknande situationer ge-

nom att hålla sig medveten på ett plan som har bredd snarare än djup: 

Så kan jag nog känna oftare, jag har läst rubriken så jag vet att det här har hänt, men sen om 
det kommer upp till diskussion så tänker jag: nej jag vet inte? Hur var det med det där? [...] I 
flödet kan det ju ibland vara så att man bara läser lite ytligt.81 

Hen anser sig sällan känna av att ha missat specifika nyhetshändelser men att 

många gånger snarare ha hört talas om en händelse eller specifik nyhet utan att 

riktigt veta vad den handlar om på djupet. Detta möjliggör dock deltagande i det 

sociala samtalet. 

Genom dagordningsteorin kan medierna genom sitt urval, sin belysning och 

placering av olika nyheter skapa ett förutsättningsramverk för vilka händelser som 

diskuteras av många. Detta ramverk begränsas och krymper dock ytterligare bero-

ende på vilka sociala sammanhang individen rör sig i och vilka intressen de har. 

Student 2 påpekar dock två tillfällen då hen ansett de större medierna inte tagit 

upp det som hen anser relevant, och därför vänt sig till andra nyhetskällor, till 

exempel:  

Jag har ju inte missat det från andra källor, men på SVT har det inte stått så mycket om Stan-
ding rock, som har synts mycket mer på sociala medier.82 

Student 2 berättar vidare att hen tidigare läste mycket nyheter från politiskt vink-

lade nyhetskällor som stämde bättre överens med hens egna åsikter. Detta för att 

de källorna tog upp mindre ämnen och teman som de större nyhetskanalerna inte 

belyste. Dessa exempel på att nyheter som blir stora på sociala medier men inte 

blir en del av de etablerade svenska mediernas dagordning visar hur mediernas 

makt idag planas ut mellan allt fler kanaler och nyhetskällor.83 Medierna kan fort-
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farande sägas sätta dagordningen i många fall och kan skapa en känsla av oförstå-

ende hos de som missat någon del av den. Men den enväldiga makt som tidigare 

tillskrivits nyhetsmedierna luckras upp i och med den bredare ström av informat-

ionsflöden som finns idag. Detta gör att de personliga intressena och individens 

val av nyhetskällor blir allt mer betydande för vilken information som sprids. 

Att urvalet av konton att följa blir en grundsten i nyhetsintaget hos de studen-

ter som främst får dem via sociala medier är något de själva delvis reflekterat 

över. De har båda en tanke om att ett brett flöde med fler perspektiv är viktigt, 

men ser inte att sina egna flöden är sådana, som student 1 exemplifierar: 

Jag vet själv att jag är dålig på att läsa nyheter för att jag tycker det är för mycket och jag or-
kar inte, och jag vet att det jag tar till mig är lite ensidigt. Jag försöker vara medveten om det 
men jag orkar ändå inte riktigt göra något åt det.84   

Den mängd nyheter som finns att tillgå kan här ses påverka student 1 till att i 

högre grad smalna av sitt informationsflöde, för att själv känna att hen orkar med. 

Medvetenheten kring att flödet är ensidigt medför även en förståelse för att hen 

missar nyhetshändelser. Trots att studenten själv ser det som ett problem föredrar 

hen det framför hanteringen av vad hen ser som en allt för stor mängd informat-

ion. Att begränsa nyhetsflödet till ett visst antal utvalda gatekeepers och aktivt 

undvika det mesta utöver detta håller informationsintaget på en för student 1 rim-

lig nivå. Beteendet kan ses som en form av withdrawing där ett visst antal källor 

valts ut och andra bortses ifrån för att hålla informationsmängden nere.85 Även fast 

hen ser det ensidiga flödet som något problematiskt anser sig hen få in ytterligare 

information och andra perspektiv från människor i sin närhet och anser att den 

filtrerade ensidigheten på internet därför inte är hens enda källa till nyheter. 

Student 3 har en delvis motsatt reflektion över sitt urval av kanaler att följa, 

hen ser inte heller sitt urval som speciellt brett och den ensidighet som uppkom-

mer ses som problematisk. Men hen ser det samtidigt delvis som en naturlig följd 

av att ha ett visst umgänge:  

Jag känner verkligen att jag är i en filterbubbla på det sättet att det är mycket folk som tycker 
som jag. På ett sätt tycker jag inte det är konstigt, för personer jag umgås mest med tycker 
oftast som jag, det blir så. Men i det bredare fältet, när jag väljer bort det jag tycker är dumma 
åsikter av lathet eller bekvämlighet så blir det enformigt. [...] det tycker jag är synd för det 
känns som man skulle behöva utmanas lite, det blir lite sån rygg-dunkar-stämning.86 

Även student 3 ser sitt flödes ensidighet som delvis problematiskt och att utma-

nande perspektiv vore önskvärda. Men begränsar sig ändå som ett steg i att för-

enkla det dagliga informationsintaget, även detta kan ses som en forma av 
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withdrawing-strategi.87 Dock ser student 3 inte sitt eget urval som den enda bidra-

gande faktorn till flödets enformighet, utan som en i viss utsträckning, reflektion 

av det sociala umgänge hen har utanför internet. Detta förändrar inte den proble-

matik hen ser med enformigheten men hen anser att det i viss utsträckning funge-

rar som förklaring och nöjer sig med det. Dock förstärks ensidigheten genom den 

filtrering som inläggen går igenom på de sociala medie-plattformarna, där de vän-

ner som de främst interagerar med och de sidor med länkar som de oftast klickar 

på placeras överst och visas i större utsträckning.88 Skillnaden i hur de båda stu-

denterna ser på enformigheten i sina flöden kan delvis även bero på att de främst 

säger sig använda olika sociala medier. Student 1 som ser sitt selektiva urval re-

flekteras i det relativt smala flöde av nyhetsinformation kan kopplas till att hens 

huvudsakliga källa är Twitter där konton i stor utsträckning väljs att följas baserat 

på intresse. Student 3 å andra sidan har Facebook som sin primära källa som i 

högre utsträckning är baserad på privatpersoner och i större mån speglar använda-

rens sociala umgänge. 

Att läsa eller inte läsa  

På frågor angående vad som får informanterna att läsa olika nyhetsartiklar eller att 

välja bort att läsa dem ser jag tre typer av drivkrafter som styr valen. Drivkrafter-

na kan benämnas efter de bakomliggande mekanismerna som tycks utlösa dem: 

enkelhet, intresse och känsla. Informationen måste vara tillgängliga via de nyhets-

källor som informanterna använder. Därefter måste nyheten tilltala något av in-

formantens intressen eller väcka en känsla av något slag hos informanten.  

Att information kring olika nyhetshändelser ska vara lättillgänglig beskrivs 

som en förutsättning vid tillägnandet av nyheter för flertalet av de tillfrågade stu-

denterna. På frågan om huruvida informanterna aktivt söker nyheter eller söker 

fler källor till en specifik nyhet svarar majoriteten att de inte gör det alls eller gör 

det väldigt sällan. Informationen som de tillgår via sina primära nyhetskällor ses 

som tillräcklig och snarare behöver även den begränsas och inte utvidgas. Som 

student 2 beskriver:  

Det är väl mycket man inte orkar läsa, det är ju ständigt. Jag går in och kollar lite övergri-
pande hur det ser ut, men det är mycket som man inte klickar in på och läser hela artiklar.89 

Att de flesta av studenterna inte söker efter ytterligare information utanför sina 

primära nyhetskällor kan ses som tillämpande av strategin filtering. Genom att 

göra som student 2 beskriver ovan och övergripande titta på informationen som 

finns för att sedan välja något att läsa mer om begränsas informationsintaget. På 
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så sätt kan hen undvika ett tillstånd av information overload där mängden ofiltre-

rad information blir för stor att hantera.90 Genom att applicera withdraw-strategin 

och konsekvent hålla sig till de valda primära nyhetskällorna kompletteras filte-

ring-strategin. I denna kombinerade strategi baseras tilliten på övertygelsen om 

källans tillräcklighet när det kommer till hur nyhetsutbudet presenteras och priori-

teras för att sedan göra en egen filtrering på denna grund.91 Vilket student 7 ger 

exempel på: 

Allting kommer ju upp i ens feed ... jag känner inte att jag någonsin söker aktivt efter nyheter 
egentligen, utan det är sådana som bara poppar upp framför en på olika sätt.92 

Den egna filtreringen utifrån de primära nyhetskällorna tycks baseras på en 

blandning av intressen och vilka känslor de väcker.  

I valet av vilka nyhetsartiklar som ska läsas eller vilka inslag som upplevs 

som intressanta reflekteras faktorer från teorin om nyhetsvärdering. En nyhets 

närhet till informanten, på ett rumsligt, kulturellt eller tidsmässigt avstånd spelar 

stor roll och väcker känslor. Vilka känslor som väcks varierar beroende på hur 

nära nyheten upplevs ligga och vilken typ av närhet som nyheten representerar.93 

Att den rumsliga närheten spelar roll för intresset av en specifik nyhet blir tydligt 

när student 4 och 5 beskriver vad de väljer att läsa om och vad de aktivt väljer 

bort. På frågan om vad som får studenten att vilja läsa eller söka efter en specifik 

nyhet svarar student 4: ”Det är väl om man är i närheten av det, och sen för att 

hålla sig uppdaterad.”94 Att det rumsliga avståndet är litet är i denna beskrivning 

avgörande för informantens intresse för händelsen, närheten skapar det ursprung-

liga informationsbehovet och ger upphov till informationssökningsprocessen. 

Motsatsen, nyhetshändelsens rumsliga avstånd, beskrivs som en lika stark faktor 

för att välja bort nyheter av student 5: 

Är det någonting som absolut inte intresserar mig så läser jag ju inte det. Jag menar, jag är ju 
inte så påverkad av hur tunnelbanan rullar på i Stockholm, vilket man ändå får veta om man 
bor i Malmö. Men det är ju inget jag går in och läser aktivt.95 

Det rumsliga avståndet är därför i vissa fall avgörande för en nyhets värde i olika 

människors ögon. Betydelsen av den geografiska närheten handlar om i vilken 

mån publiken kan relatera till det inträffade. Nyheter om en händelse i närheten av 

de platser mottagaren brukar vistas på bygger vidare på den relation mottagaren 
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sedan innan har till platsen. Det bygger även på nyhetens aktualitet och förmedlar 

känslan av att något händer precis här och nu.96 

Förutom det rumsliga avståndets tydliga roll har även det kulturella avståndet 

en stor betydelse. Inom det kulturella avståndet ryms individens kännedom, in-

tresse och engagemang för olika ämnen och frågor. Dessa skapar känslor hos stu-

denterna som motiverar dem att i större utsträckning ta till sig nyheter som på så 

sätt berör dem. En faktor som får studenterna att aktivt välja bort nyheter är därför 

främst ointresse för ämnet. När avståndet mellan individens intressen och nyhet-

ens ämne blir för stort beskriver studenterna att de knappt lägger märke till ny-

hetshändelsen även om den dyker upp i nyhetsflödet. Student 1 beskriver uttryck-

ligen intressets betydelse för tillägnandet av nyheter: 

Om det är ett ämne som jag känner mig intresserad av då är jag ju mer benägen, självfallet, att 
fördjupa mig i det. Om jag kan se redan på rubriken att det handlar om någonting som jag har 
en förkunskap i, eller ett väldigt stort specialintresse, då vill jag gärna läsa det.97 

Den kulturella närheten skapar hos student 1 en stark vilja att läsa en artikel och 

på så sätt ytterligare fördjupa sina kunskaper om det intressanta ämnet. Samma 

sak beskrivs även av flera av de andra studenterna som nämner hur de främst för-

djupar sig i nyheter inom deras intresseområden och undviker de ämnen de anser 

ointressanta.98 Student 7 resonerar kring vilka faktorer som hen anser påverkar och 

lockar till fördjupad läsning av vissa nyheter på följande sätt: 

Jag skulle kunna tänka mig att de nyheter som anknyter till någon typ av känsla hos en gör att 
man blir mer intresserad av dem. Jag är ju inte jätteintresserad av sport eller ekonomi så det 
läser man ju inte så mycket om. Men om det kommer upp nyheter om flyktingkrisen så kan 
det hända att man trycker upp det för att man känner en empati, det väcker en känsla hos en. 
Jag jobbar ju lite med välgörenhet så det påverkar mig i det arbetet vad som händer.99 

Individens intressen och känslor som skapas av närliggande nyheter tycks vara 

den starkaste motivationen för fördjupning bland studenterna. Dock bör de käns-

lor som väcks inte ha en allt för negativ klang eller ligga för långt ifrån informan-

terna åsiktsmässigt då nyheter som frambringar den typen av känslor många 

gånger sållar bort utifrån en emotionell rationalitet.100 Både student 1 och 3 beskri-

ver en hur känslor skapar en uppdelning mellan vad de väljer eller inte väljer att 

läsa, som student 3 exemplifierar: 

Ibland kan jag känna att varför måste mina åsikter prövas? De är bra åsikter. Det tycker jag 
mycket när det handlar om det generella planet, människors lika värde och människors rättig-
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heter. Då kan jag vara sån att: nej jag behöver faktiskt inte ha massa rasistisk, homofobisk 
skit i mitt flöde.101 

Flera av dem drar en tydlig gräns mellan vilken nivå av åsiktsmotstånd de anser 

sig vilja ta till sig. Av studenterna beskrivs anledningen till detta vara att de anser 

vissa värden obestridbara och ett ifrågasättande av dessa har de därför inget in-

tresse av att fördjupa sig i. Om det framträder att artikeln innehåller åsikter som 

helt går emot informanternas egna värdegrunder, som människors lika värde och 

djurs rättigheter är de mindre eller inte alls benägna att läsa artikeln. Denna ovilja 

att ta till sig sådana artiklar kan ses som ett val i en kombinerad filtering- och 

withdrawing-strategi för hanterande av information. Först appliceras filterings-

strategin, där studenten väljer att fördjupa sig något i informationen. Då studenten 

anser att informationen inte stämmer med de egna övertygelserna väljer hen bort 

denna källa, både för detta och för framtida tillfällen och applicerar därmed 

withdrawing-strategin. Genom withdrawing-strategin kan studenten framöver 

istället vända sig till andra källor som anses bättre stämma överens med de egna 

åsikterna och undvika den bortdömda källan.102 

Ämnen som däremot inte säger emot den egna grundtanken om rätt och fel 

har informanterna större benägenhet att läsa om trots att de inte fullt ut känner 

igen perspektivet eller håller med om artikelns budskap. Detta kan vara för att de 

artiklarna i högre utsträckning lämnar utrymme för diskussion inom de värde-

grundsramar som informanten har, och den egna världsbilden behöver inte försva-

ras. Istället för att välja att endast ta till sig information som ger medhåll för de 

egna åsikterna kan en möjlig öppning för diskussion ses som det mest relevanta 

och på så sätt, enligt Simon, det rationella valet.103 Denna läsning anses bredda 

informantens perspektiv på vissa sakfrågor och ge en förnyad förståelse för vissa 

samhällsproblem, som student 1 beskriver det:  

Man kan ju vara av olika politiska uppfattningar om lösningar och så.  
Jag tror att det är jättebra, att möta andra argument. För att man får ett nytt perspektiv på 

saken och så får man öva sig själv i att diskutera och inte bara hålla med.104 

Student 1 och 3 anser här att det finns en nytta med att ibland utsätta sig för åsik-

ter som skiljer sig från de egna. Dels för att skapa förståelse för andra perspektiv 

och dels för att påminnas om de egna åsikterna och argumenten för dem. Dock är 

denna typ av information inget studenterna beskriver sig aktivt söka efter, utan 

något de ibland läser om det dyker upp i de primära nyhetskällorna.  
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En annan faktor som beskrivs av en informant som en anledning till att hen 

läser artiklar hen egentligen inte håller med om åsiktsmässigt är en känsla av osä-

kerhet. Student 4 beskriver att i de fall hen har en tydlig åsikt för eller emot är det 

lättare att låta bli att läsa artikeln, men de gånger studenten själv inte har en tydlig 

ståndpunkt i ett ämne skapas en osäkerhet vilket gör att student 4 ibland läser ar-

tiklar i ämnen som ligger långt ifrån hens intresseområden.105 

Att aktivt att söka efter nya källor och perspektiv på nyheter tycks vara ett un-

dantag i sammanhanget. Student 4 och 6 nämner att de ibland söker efter specifika 

nyhetshändelser på Google men ingen av dem beskriver det som en återkom-

mande företeelse utan snarare som ett undantag. Endast student 5 svarar att hen 

gör detta återkommande: 

Ja det brukar jag göra, om det är en stor nyhet så gör jag det. Är det en internationell nyhet så 
går jag ofta in på reddit och läser om det. 

För att det är en väldigt stor plattform, det är väldigt många människor som använder den. 
Är det en stor nyhet så kan jag gå in och läsa vad folk skriver om den här nyheten, just för att 
försöka få en bredare bild av vad som faktiskt händer. Händer någonting i Ukraina till exem-
pel så kan jag gå in och läsa kommentarer från folk som faktiskt bor i Ukraina och vad de har 
att säga om saken.106 

Denna typ av ytterligare information och perspektiv från främmande privatperso-

ner är något som de andra informanterna väljer bort till förmån för artiklar av de 

större nyhetskanalerna. De övriga studenterna väljer här att inte gå utanför de 

valda nyhetskanalerna utan hålla sig till de förutbestämda informationskällorna 

som en form av withdrawing-strategi för att undvika en allt för stor mängd in-

formation.107  

Flöden i sociala medier 

I informanternas beskrivningar av sina sociala medier och hur de uppfattar sina 

informationsflöden framträder två punkter kring vilka diskussionen kretsar. Det 

handlar för det första om olika val, valet av social media, valet av personer och 

konton att följa eller avfölja. För det andra handlar det om den återkommande 

informationen som informanterna tycker sig se i sina sociala medier flöden, vad 

de tänker sig att det baseras på, hur det påverkar dem och hur de upplever att det 

skiljer sig mellan olika sociala medie-plattformar.  
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Valet av konton att följa 

Vilka av de olika sociala medierna som används påverkar upplevelsen av inform-

ationsflödet. De sociala medier som studenterna själva främst beskriver i sina re-

sonemang är Facebook, Instagram och till viss del Twitter. De nämner fler sociala 

medier inledningsvis, så som Snapchat och Youtube, men det är kring de tre 

förstnämnda som resonemangen utgår ifrån och då främst Facebook och Instag-

ram som flera av dem säger sig använda mest.  

Valet av personer och konton att följa och anledningarna till detta varierar 

mellan de olika sociala medierna. Facebook beskrivs av studenterna som en platt-

form vars främsta funktion är att hålla kontakten med många människor. Som 

student 6 säger här: 

Det är inte så många som skriver statusar på Facebook längre, utan det har mer blivit en 
funktion för att hålla kontakten och för att använda Messenger [Facebooks chattfunktion] och 
skapa grupper.108 

Flera av studenterna beskriver sitt användande av Facebook på detta sätt och ser 

informationsflödet som mer eller mindre ointressant. Värdet av Facebook tycks 

ligga i att det är en samlingspunkt för de flesta av studenternas vänner och bekanta 

och plattformens främsta funktion ligger i den möjlighet till kommunikation med 

dessa människor som den skapar. 

Att det personliga flödet på Facebook av flera studenter ses som ointressant 

kan bero på dess brist på personlig relevans. Det upplevda ointresset för informat-

ionsflödet kan ses som brister i de individanpassande algoritmerna. Som student 6 

beskriver här ovanför upplever hen att väldigt få av hens vänner skriver personliga 

statusar och att det som istället kommer upp är olika typer av delade inlägg och 

annonser. Istället för att filtreringen och individanpassningen gör flödet mer rele-

vant för användaren upplevs det som mer generaliserat och spretigt. Trots den 

upplevda bristen på relevans i Facebook-flödet är det den sociala median som 

samtliga studenter nämner att de har och använder, men främst som en kommuni-

kationskanal. Att inte överge denna plattform kan ses som en ett utryck för det 

som Pariser beskriver som lock-in, eller Metcalfes lag, vilket innebär att ett nät-

verks användbarhet ökar med varje person som läggs till i nätverket.109  Detta gör 

att mycket av Facebooks användbarhet ligger i den stora mängd användare platt-

formen har. Att dessutom ha investerat tid och energi på att bygga upp ett socialt 

nätverk i en specifik plattform över tid gör även det att den blir svårare att byta ut. 

Ett byte skulle innebära att behöva ge upp de nätverk som redan skapats och börja 

om med detta från början. Enkelheten i att behålla det befintligt uppbyggda över-

väger plattformens bristande funktioner.  
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Studenternas beskrivning av sin Instagram-användning ser dock väldigt an-

norlunda ut, och den beskrivning student 1 ger delas av flera: 

Instagram är ett bildbaserat medium så där ska man ju på något vis vara intresserad av perso-
nens bilder. Det är ganska mycket vänner och bekanta, men också personer som jag av någon 
anledning tyckt har varit intressant, det kan vara så ytligt som att de tar fina bilder. Men jag 
har också några som använder det som ett sätt att opinionsbilda och uttrycka åsikter, och då 
följer jag personer som jag tycker skriver intressant om saker jag är intresserad av.110 

Anledningarna som studenterna uppger till varför de väljer att följa olika konton 

på Instagram tycks återkommande röra sig kring personliga intressen. Här ligger 

större fokus på att följa konton som behandlar ämnen studenterna är intresserade 

av och människor de beundrar även om de till viss del också följer vänner och 

bekanta. Valet att följa vissa konton på Instagram beskrivs som mycket mer speci-

fikt än valet av vänner på Facebook. Då valet att följa någon på Instagram till stor 

del baseras på intressen medan vänner på Facebook grundas på bekantskaper i 

livet utanför internet. 

När jag närmare studerar Instagrams funktioner och informanternas beskriv-

ningar av hur de upplever plattformens informationsflöde kan jag se att valet av 

konton att följa görs genom en blandning av faktorer återfunna i de individanpas-

sade teorierna och teorierna kring de personliga sökfaktorerna. Att hitta nya kon-

ton att följa görs både genom studenternas egna sökningar på specifika ämnen 

eller personer, där beslutsteorin spelar en viktig roll. Genom en kedja av beslut 

kring den egna informationssökningen motiveras sökningen att starta, genom ny-

fikenhet och intresse, och att avslutas då behovet tycks fyllt, då studenten når en 

känsla av satisficing.111 Sökningen är i sig sprunget ur ett informationsbehov men 

kombineras genom plattformens algoritmer med de individanpassade förslag som 

skapas för varje användare. Förslagen som presenteras för studenterna baseras 

främst på vad de redan följer och vad de tidigare sökt efter.112  

Genom att göra det aktiva valet att följa eller inte följa vissa konton på Instag-

ram utformar studenterna ett ramverk för det egna flödets innehåll. Dock kan stu-

denterna inte kontrollera exakt vad som dyker upp i flödet efter att dessa val är 

gjorda, de ansvariga för de olika konton som följs kan därför ses som gatekeepers 

för användarnas informationsflöden på plattformen.113 Man kan säga att studenter-

na till stor del väljer sina gatekeepers:   

På Instagram följer jag mest folk som håller på med sådant jag tycker är intressant [...]. Sånna 
saker som jag inte riktigt har någon annan källa till, då har jag Instagram till det.114 
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Att välja sina gatekeepers kan ses som ett sätt att ta makten över de egna inform-

ationsflödena, men måste fortfarande ses i den kontext att plattformen där inform-

ationsflödet presenteras är den främsta styrande aktören.115 Detta framkommer i 

den turordning inläggen placeras i av plattformens algoritmer. Här speglas åter 

teorierna kring individanpassning genom viljan att skapa ett mer relevant flöde för 

användarna. Utifrån de konton användarna följer, de inlägg som görs av dessa 

konton och olika prioriteringsfunktioner hos algoritmerna så formas det flöde som 

presenteras för användaren.  

Detta krockar dock med flera av de tillfrågade studenternas förväntningar på 

sina Instagram flöden. Flera av dem beskriver en känsla av ovilja inför denna pri-

oriteringsordning och hade föredragit att behålla den tidigare kronologiska ord-

ningen. Som student 6 ger uttryck för här: 

Man missar jättemycket nu [...] för att det är någon konstig ordning, jag vet inte vad den base-
ras på men man missar ju väldigt mycket känns det som, som man hade viljat sett.116 

De studenter som uttryckligen beskriver sin motvilja mot det individanpassade 

informationsflödet på Instagram utgår ifrån argumenten att de redan gjort det 

medvetna valet att följa eller inte följa vissa konton. Eftersom valet redan gjorts 

har de en vilja att se alla de inlägg som görs av de valda kontona. Studenterna ger 

på så sätt uttryck för upplevelsen mellan den sociala medie-plattformens och an-

vändarens ojämställda möjligheter att forma och påverka informationsflödet och 

innehållet.117   

Denna utformning och prioritering som studenterna uttrycker sitt ogillande in-

för när det gäller Instagram återfinns dock inte då de beskriver sina upplevelser av 

de individanpassade flödena de möts av på Facebook:  

Man har så många fler på Facebook, där är det ju en salig blandning med människor och före-
tag som man följer. Så där kan det nog vara skönt, om man inte orkar sortera bort saker själv 
så kan det ju faktiskt vara skönt att inte all information blir kastad i ansiktet på en hela ti-
den.118 

Trots det tidigare beskrivna ointresset för Facebooks informationsflöde upplevs 

det personligt anpassade informationsflödet i detta fall mer föranlett. Mängden 

personer och inlägg och den upplevda bristen på kontroll över flödet utformning 

kan vara anledningar till detta. Funktionerna som finns för att själv avgränsa sitt 

informationsflöde på Facebook genom att ta bort vänner eller dölja deras inlägg 

från informationsflödet är det få av studenterna som beskriver att de utnyttjar i 

någon större utsträckning. Student 6 väljer att avfölja personer som publicerar 
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inlägg hen anser för grova, men att i övrigt främst undvika att ta till sig innehållet 

av de inlägg hen inte håller med om åsiktsmässigt.119 Student 1 beskriver andra 

anledningar till att sluta följa vissa personer på Facebook: 

Jag har framförallt valt bort att följa de som jag tycket lägger upp för mycket grejer eller irre-
levanta grejer eller de som är politiska varje dag och då kan det till och med vara så att de är 
politiska på ett sätt som jag håller med om.120 

Resonemanget som student 1 för speglar snarast ett försök att undvika information 

overlode genom applicera strategin withdrawing och begränsa sina informations-

källor, i detta fall genom att välja bort de som publicerar mest information oavsett 

bakomliggande åsikter.121 På så sätt skapar student 1 kontroll över sitt informat-

ionsflöde genom att begränsa mängden till vad hen anser rimlig.  

Några av de andra studenterna ser däremot anledningar till att behålla perso-

ner som uttrycker åsikter skilda från de egna i sina informationsflöden då de anses 

ge dem nya perspektiv på vissa frågor. Student 5 beskriver det till och med som 

ett medvetet val av just den anledningen: 

Vissa människor som mar har på Facebook delar absolut inte ens egna åsikter, det är ett med-
vetet val att inte ta bort dem från Facebook just för att kunna se informationsflöden som jag 
kanske inte själv hade valt att ta del av.122 

Genom att behålla människor i sina informationsflöden som de inte delar åsikter 

med tycker sig studenterna bredda sina perspektiv och utsättas för sådant de van-

ligtvis inte möter. Viljan att bredda perspektiven kan ses som en medvetenhet 

kring riskerna att annars fastna i en filterbubbla eller ekokammare. Att behålla 

meningsmotståndare i sina informationsflöden och inte aktivt välja bort dessa blir 

ett försök att spräcka, eller åtminstone vidga sin filterbubbla. Student 7 kan även 

se en spänning i att läsa sådant som hen aldrig hör utanför sina internetflöden.  

Jag tycker att det kan vara bra att ha lite insyn i hur olika människor tänker. Ofta på internet 
känns det som att människor luftar sina åsikter som de kanske inte vågar prata om i riktiga li-
vet. Då är det ju spännande för att man får se någonting man inte ser annars, men det är ju 
också otroligt nedslående ibland. Man ser hur mycket människor det finns som inte delar ens 
åsikter och inte tar del av de argument som man själv tycker känns så självklara.123 

Dessa beteenden kan fungera som handlingar som skapar hål i den annars slutna 

filterbubblan. Att det finns en spänning i att läsa sådant som är provokativt, som 

student 7 beskriver det, tycks vara en motsatt inställning till den som filtreringsal-

goritmerna är programmerade efter. Istället för att återkommande ge användarna 
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vad de anses hålla med om, tycks det finnas ett intresse för information som 

åsiktsmässsigt ligger långt ifrån användarnas intressen. Om algoritmerna kunde 

fånga detta beteendemönster skulle det möjligen kunna spräcka flera filterbubblor 

som finns idag, undvika bildandet av ekokammare och skapa mer mångfacette-

rade flöden.    

Återkommande flöden 

De tillfrågade informanterna vittnar om en viss ensidighet i sina informationsflö-

den på olika sociala medier och bland de följningsförslag som presenteras för 

dem. Upplevelsen av att mötas av samma inlägg flera gånger på Facebook och att 

få förslag om samma konton eller fler konton på samma teman som man redan 

följer på Instagram beskrivs av samtliga studenter som jag pratat med: 

Man får ju upp samma video väldigt många gånger, när olika vänner blir taggade så får man 
upp den igen och igen. Det känns som att det är väldigt mycket samma.124 

Men svaren på frågan om dessa återkommande flöden kan ses som relevanta vari-

erar, även om en viss förståelse för att detta kan kopplas till det egna beteendet 

kan skönjas hos de flesta. 

Om man går in på den funktionen där Instagram visar vad de tror man är intresserad av [...] 
där kan jag verkligen se att det är anpassat efter mig själv. Till exempel att jag är vegetarian, 
det kommer upp minst 10 vegankonton som bara lägger upp vegetarisk och vegansk mat [...]. 
Där är det väldigt återkommande, samma typer av bilder.125 

Det finns en medvetenhet kring att flödet anpassats efter de egna preferenserna 

och hur de själva tidigare agerat. Att ämnen och personer ständigt återkommer är 

inget förvånande utan ses som en följd av det egna beteendet, vilket blir tydligt 

när student 7 resonerar vidare: 

Egentligen tycker jag nog inte att det är så bra, jag tycker nog det är ganska enformigt presen-
terat. Men sen kanske det är för att jag själv inte på något sätt uttrycker en vilja att se något 
annat heller. Jag är ju inne där och kollar hela tiden, och det är ju baserat på mina intressen, 
på någonting som har med mig att göra, så det är väl därför den fortsätter presentera samma 
sak om och om igen, men det är väldigt enformigt egentligen.126 

Den känsla av enformighet student 7 beskriver sig uppleva är något som hen se-

dan delvis lägger på sig själv och ser det egna beteendet som en del av orsaken. 

Att vara medveten om bredden av information som finns tillgänglig men ändå 

ständigt upprepa sitt eget beteende och välja det som presenteras framför sig tyder 
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på att hen befinner sig i en filterbubbla.127 Student 7 nämner också att hen inte 

känner något större behov av att bryta mönstret vilket kan bero på att de åter-

kommande ämnena anknyter till en känsla av trygghet. På så sätt blir de relevanta 

om och om igen, även om de i ett större perspektiv kan ses som relativt irrele-

vanta.128 Enligt resonemanget student 7 för finns en insikt om att hen befinner sig i 

en filterbubbla och att den skulle kunna brytas. Men bristen på motivation att 

starta en informationssökningsprocess hindrar detta. Det är inte en strategi för att 

undvika information eller ett aktivt val att endast se något specifikt, utan snarare 

en passivitet inför det som presenteras som leder till ett cirkelbeteende där filter-

bubblan upprätthålls.  

Känslan av att återkomma till en bekant trygghet genom de igenkännbara för-

slagen på sina sociala medier delas dock inte av majoriteten av studenterna som 

beskriver ett par olika anledningar till detta. Student 3 och 5 tycker att förslagen 

många gånger ges på ett allt för generellt plan. Båda resonerar kring att de ofta 

följer olika konton av väldigt specifika anledningar vilket tycks svårt för algorit-

merna att göra om till relevanta följningsförslag. 

Det kan ju finnas flera anledningar till att man följer en viss person på Instagram. Bara för att 
jag följer, säg en skådespelare, så betyder inte det att jag vill följa en annan skådespelare.129 

Men när kontot inte lika tydligt är kopplat till en specifik person utan snarare ett 

ämne, kan följningsförslagen uppfattas som mer relevanta. Ett exempel på detta 

beskrivs av student 3 som tar upp tillfället då hen började följa en tidnings kultur-

sida på Instagram och fick förslag om andra kultursidor som hen genast såg som 

intressanta och började följa även dem.130 Detta kan ses som att student 3 beskriver 

ett specifikt informationsbehov och den kedjan av beslut i informationssöknings-

processen som uppfylldes genom den egna sökningen och plattformens förslag 

utifrån det, i detta fall uppnåddes satesficing senare än förväntat och källorna blev 

därför fler.131  

En ytterligare grund till vilken typ av information som presenteras i informat-

ionsflöden och följningsförslag är de uppgifter användaren uppger om sig själv. 

Två av informanterna nämner att deras uppgivna kön tycks spela in i vad de får se 

i sina flöden. Detta rör främst presenterade förslag som de inte tycker kunna 

koppla till tidigare sökningar eller till de konton som de för tillfället följer. De 

anser att den typen av förslag ofta är könsstereotypa och att fenomenet kan bidra 

till att skapa en bild av hur man bör vara beroende på könstillhörighet eftersom de 

upplever den som väldigt generaliserande. 
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De förslag om konton att följa som presenteras för studenterna i deras Instag-

ram-flöden upplevs av flera som något enformiga då samma ämnen eller personer 

ofta återkommer. Detta tycks av vissa studenter ses som att de anpassande in-

formationsflödena är alltför flexibla i sina försök att skräddarsy användarnas in-

formationsflöden, på så sätt att tillfälliga intressen helt kan ta över flödet av för-

slag som presenteras:  

Jag har märkt att bara för att jag inte har klickat in på något nu senaste veckan så kommer inte 
det upp längre och så kommer det bara upp det som jag har sökt på de tre senaste dagarna, så 
det är väl begränsande på ett sätt.132 

Filtreringens tydliga anpassning efter de senaste sökningarna och klickningarna är 

antagligen ett viktigt verktyg för att upprätthålla funktionens relevans. Samtidigt 

kan den koncentrationen av information om vissa specifika intressen skapa en 

begränsning för användaren:  

Jag vet inte vad jag saknar för jag blir inte exponerad för det. Jag tycker att det är en okej 
blandning, men det blir ofta väldiga extremer inom den värld jag rör mig ... Jag kanske skulle 
må bra av en större variation. Men samtidigt förstår jag ju rent intellektuellt att det måste ske 
ett urval för att alla inte bara ska få se de mest likade bilderna.133 

Till skillnad från student 7 som ser sitt återkommande flöde som en följd av sitt 

eget beteende, tar student 1 och 2 snarare upp det som en konsekvens av de funkt-

ioner plattformen väljer att utveckla. En möjlig nytta av en större variation som 

student 1 nämner ovan skulle antagligen kräva en djupare granskning av använ-

darnas sök- och klickhistorik över en längre tid. Kanske skulle detta i längden 

kunna leda till en större bredd i informationsflödet, eller kanske skulle det göra 

filterbubblan starkare och svårare att bryta sig igenom.  

Student 4 skildrar dock en annan upplevelse av sina informationsflöden på 

Facebook och tycker inte att de direkt varken speglar hens person eller hens in-

tressen. ”Fast man får ju inte riktigt det man har valt att se, man får ju alltid upp 

vad alla andra har gillat.”134 Denna beskrivning av att endast presenteras inlägg 

som studentens vänner gillat liknar upplevelsen som student 6 beskriver ovan när 

hen berättar om den upprepning hen ser i sina flöden. De beskriver sina flöden 

som låsta vid andras aktiviteter på plattformen. I dessa fall kan valet av Facebook-

vänner snarare ses som ett val av gatekeepers genom vilka all information passe-

rar innan den når studenterna. Då flödet inte främst baseras på intressen utan 

breda bekantskaper är risken mindre för användaren att fastna i en smal filter-

bubbla.135 Men istället kan flödet upplevas som spretigt och ointressant om vän-
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nerna i sin gatekeeping-roll endast ger upphov till inlägg som för den mottagande 

användaren är irrelevanta.   

Student 4 anser även att det finns en tendens att artiklar som presenteras spe-

lar på människors osäkerheter för att locka följare och klickningar. Dessa artiklar 

eller konton presenterar en bild av hur livet bör vara, vilket skapar en press att 

själv prestera samma saker. Student 4 beskriver detta som skapandet av en falsk 

perfektion som står i tydlig kontrast till det egna livet och den egna personen. 

Denna typ av ensidiga bilder av hur livet bör vara tycker hen skapar en känsla av 

otillräcklighet.136 Men återkommande inlägg anses även ge andra effekter hos 

människor enligt student 7: 

Jag kan tänka mig att det väcker tankar. Om man är en person som inte har tänkt så mycket på 
politiska frågor som ofta kommer upp, feminism, miljö och så, att det kan påverka en, att man 
tar till sig de sakerna. Eller att man istället tycker att det blir tjatigt, att man inte tar till sig, att 
man blir en motståndare.137 

Att återkommande utsättas för information om hur livet bör se ut eller vilka åsik-

ter som är att föredra skulle på de sätten kunna påverka människors uppfattningar 

om sig själva och världen på både positiva och negativa sätt. Dock bör detta, att 

ofrivilligt utsättas för ett upprepat informationsflöde inte ses som detsamma som 

en filterbubbla, även om en sådan potentiellt skulle kunna utvecklas. Det skulle 

snarare kunna ses som en förlängning av den begränsade mängd perspektiv män-

niskor möter även utanför sina digitala informationsflöden.   

Riktad reklam  

De teman som framträder under samtalen kring upplevelser och reflektioner kring 

riktad reklam är dels hur studenterna ser på sin egen reaktion på den riktade re-

klamen som presenteras för dem och dels om de själva anser att den påverkar den 

egna konsumtionen. Speciellt i frågan om konsumtionspåverkan går studenternas 

åsikter starkt isär kring vilka sätt de ser sig påverkas av riktade reklamannonser.  

Att möta riktad reklam 

Nästintill samtliga studenter säger att de ofta möts av riktade reklamannonser på 

olika webbplatser och i sociala medier. Endast student 2 säger att hen inte möter 

detta i någon större utsträckning och har därför inte funderat över fenomenet. Stu-

dent 2 återkommer dock senare under intervjun till att prata om de mekanismer 

som hen anser utlöser en ökad mängd reklamannonser och på så sätt kan öka viss 
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konsumtion, vilket jag kommer återkomma till i nästa avsnitt. Till att börja med 

kommer jag beskriva tre typer av riktad reklam som studenterna beskriver och hur 

de reflekterar kring dessa. De tre typerna som de säger sig möta är först reklam 

som riktar sig till dem på ett mer generellt plan, där de tycks placerade i en mål-

grupp främst baserad på kön och ålder. Det andra de möts av är den reklam som 

visar produkter de själva tidigare tittat på eller sökt efter. Den tredje och sista jag 

kommer gå in på är sponsrade inlägg från personer studenterna själva valt att 

följa.  

Med de mer generellt riktade reklamannonserna menar jag de annonser som 

riktar sig till studenterna utifrån mer generell information om dem. Sådant som 

könstillhörighet och ålder tycks placera dem i olika målgrupper utifrån vilka de 

antas ha vissa intressen och behov. Den typ av riktad reklam beskrivs av flera 

studenter som mindre påträngande och även lättare att bortse ifrån som student 6 

ger exempel på: ”Jag upplever nog den [reklamen] som mindre påtvingad just för 

att den inte är så extremt riktad som den är på Facebook.”138 

Den mer generellt riktade reklamen kan ses som ett uttryck för en form av ga-

tekeeping.139 De som publicerar reklamen kan då ses som gatekeepers, genom 

vilka reklamannonserna passerar och placeras ut till olika målgrupper. Målgrup-

perna baseras på vissa attribut som användarna själva uppger, utifrån dessa kan 

gatekeeperna sedan presenterar annonser de antar är mest relevanta för en majori-

tet av gruppen. Den accepterande attityden för den typ av reklam, så som den ser 

ut idag, medför dock reflektioner hos studenterna kring hur den skulle kunna ut-

vecklas. De uttrycker en viss oro för att den inom en överskådlig framtid skulle 

kunna röra sig i en riktning mot att individanpassas allt mer, baserat på den in-

formation som redan finns om studenterna på internet. Student 1 beskriver sin 

upplevelse av den idag generaliserande reklamen som väldigt könsstereotyp och 

frågar sig varför de använder den information de har om hen så dåligt, då hen an-

tar att det finns mycket information att använda sig av.140 Den mer generellt rik-

tade reklamen är till viss del baserad på stereotypa bilder som gör att den fungerar 

förstärkande av rådande normer. Att detta i förlängningen skulle kunna kommen-

teras på individnivå är en spekulation som några av studenterna berör. Student 3 

beskriver i sina funderingar hur det skulle vara om reklamen i större utsträckning 

började identifiera och kommentera den egna livssituationen: 

Jag har tänkt någon gång att om man är i en relation på Facebook, om jag skulle kunna få re-
klam som 'ska du inte flytta till tvåa?' Att det verkligen skulle kunna gå väldigt långt i hur de 
tycker man ska leva sitt liv och peka på sådana saker, det känns lite obehagligt.141 
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Denna typ av tankar är inget som studenten själv upplevt, men med sin medveten-

het kring att mycket personlig information sparas och används i andra samman-

hang är det en rimlig slutsats att dra kring framtida utveckling. Men student 7 ger 

ett exempel som tyder på att viss reklam rör sig i den riktningen: 

Man kanske har haft ett förhållande, en relationsstatus med någon på Facebook och så marke-
rar man att det tagit slut och sen så får man reklam till sin mejl om dejtingsidor.142 

Studenternas tankar kring den sparade informationens roll och påverkan på fram-

tiden kommer att diskuteras närmare i nästa avsnitt. 

Den mer personligt riktade reklamen, i form av annonser om produkter som 

användaren klickat på, är den som största delen av studenterna ger uttryck för att 

de möter. De beskriver sig möta den i stor utsträckning och har av den anledning-

en tydliga åsikter om den. Fyra av studenterna beskriver explicit sin medvetenhet 

kring att den riktade reklamen kommer möta dem när de besökt webbplatser som 

säljer olika produkter. Student 3 beskriver det som delvis roande eftersom det 

fungerar så förutsägbart. Medan student 5 och 6 beskriver det som någonting 

påträngande och som ger dem en känsla av att vara övervakade som student 6 

beskriver nedan: 

Har man varit inne på en speciell jacka till exempel, sen lämnar man den sidan, startar datorn 
igen och går in på Facebook så ligger den jackan i reklampelaren på sidan. Det känns som 
man är ganska övervakad på ett sätt.143 

Funktionen är formad för att ge reklamflödet ökad relevans för användarna genom 

att filtrera informationen genom tidigare besökta sidor och återigen visa de pro-

dukter som användaren klickat på. Dock beskriver studenterna att detta istället ger 

motsatt effekt. Det som börjar som ett informationsbehov hos studenten, där 

denne söker efter och tittar på olika produkter, omvandlas senare till aktiva försök 

att undvika samma information då den oombett presenteras igen. Genom att stu-

denten har avslutat sin informationssökningsprocess angående den givna produk-

ten är informationsbehovet fyllt och att samma information presenteras ytterligare 

en gång gör den överflödig. Studenterna har nått en nivå av satisficing som gör 

ytterligare upprepningar av samma information irrelevant för dem och de bortser 

därför ifrån den.144 Det är en liknande reaktioner som inför förslagen som present-

eras i sociala medier. Att de båda baseras på användarens senaste klickhistorik gör 

att den upplevs som allt för ombytlig och något irrelevant. Hade den istället base-

rat inläggen på en mer grundläggande genomgång av historiken hade den kunnat 
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träffa mer precist. Samtidigt är frågan om detta är önskvärt med tanke på den 

känsla av att vara övervakad som redan finns. 

De sponsrade reklamannonserna ses som skilda från den riktade reklamen. 

Student 1 ger uttryck för en mer accepterande attityd till de sponsrade reklaman-

nonserna som dyker upp i hens flöde, än till den riktade reklamen. Detta beskrivs 

dels vara för att det finns en förståelse för att de sponsrade inläggen är en in-

komstkälla för personerna som gör dem. Dels att det beskrivs som mer accepterat 

om det finns en tydlighet i att inlägget är sponsrat, men ändå lyckas förmedla en 

känsla av genuinitet.145 Den större betydelsen av reklamens uppriktighet och den 

större acceptansen kan bero på det fokus som i denna typ av reklam finns på upp-

hovspersonen. Då studenten har ett tidigare etablerat intresse för personen som 

förmedlar reklamen och om hen tycker detta görs på ett transparent sätt kan denna 

typ av reklam skapa ett informationsbehov som inte tidigare funnits. Genom att 

tilltala ett intresse hos användaren formas behovet att få tillgång till mer informat-

ion. Istället för att information undviks uppstår en ny informationssökningspro-

cess där användaren i större utsträckning själv känner sig styrande.  

Påverkan av konsumtion 

På frågan om studenterna anser att den riktade reklamen påverkar deras konsumt-

ion går svaren tydligt isär. Det finns en konsensus bland studenterna kring att de 

påverkas, men en oenighet kring hur de påverkas.  

Vissa av dem menar att den riktade reklamen fungerar som en påminnelse om 

vad de tidigare varit intresserade eller i behov av att köpa. Reklamen fungerar då 

som en ytterligare uppmuntran till den tidigare planerade konsumtionen. Några 

menar även att de undermedvetet påverkas till att bli mer intresserade av något, att 

intresset delvis skapas och ytterligare förstärks även om de medvetet anser sig 

undvika att ta till sig reklamen. Tre av studenterna anser att den riktade reklamen 

har en påminnande funktion. Genom att påminna om ett tidigare behov av en pro-

dukt väcks samma behov igen och det leder i förlängningen till konsumtion. Men 

de påpekar samtidigt att behovet eller intresset måste existera före den riktade 

reklamen. Finns intresset kan reklamen bygga vidare på det ursprungliga behovet. 

Som student 3 utrycker det: 

Det kan säkert ha gjort det någon gång, att man tänker ’just ja, jag skulle ju köpa den där gre-
jen.’ När den dyker upp i en reklam ad på Facebook. Men rent generellt tycker jag ändå mest 
det är lite larvigt att jag var in och kollade om det fanns några roliga böcker på Bokus och sen 
jagar det mig jättelänge.146 
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 Vid de tillfällen då produkter främst har klickats på av en mildare nyfikenhet än 

av djupare intresse finns inget grundbehov för den riktade reklamen att bygga 

vidare på. Som student 1 resonerar, måste det finnas ett tidigare intresse och att 

reklamen inte försöker eller lyckas sälja något man absolut inte är intresserad av.  

De riktade reklamannonserna är kanske det tydligaste exemplet på hur företag 

använder sig av information som lämnas på olika webbplatser för att anpassa det 

informationsflöde som de sedan presenterar för sina användare.147 Genom att låta 

reklamannonserna filtreras genom individens sök- och klickhistorik visas de pro-

dukter som användaren mest troligt är intresserad av, byggd på idén att det som 

tidigare intresserat även kommer intressera i den nära framtiden. Att skapa annon-

sen baserat på information om ett tidigare visat intresse kan ses som ett uttryck för 

närhetsteorin där reklamen försöker nå individen genom att bygga på en relation 

till ett intresse.148 Då annonserna baseras på vad användarna redan sökt efter och 

klickat på blir dock annonserna främst ett eko och en upprepning av vad använ-

darna redan sett, som en ekokammare i miniatyr. En ekokammare där samma bud-

skap upprepas om och om igen och förstärks av ytterligare klickningar, dock för 

ett ämne där satisficing redan uppnåtts.149  

Den riktade reklamens tydliga utformning kan tyckas lätt att undvika men kan 

ändå påverka känslorna av behov och intresse på ett undermedvetet plan. I vilken 

utsträckning som behovet och intresset skapas på detta sätt kan diskuteras, vilket 

några av studenterna också gör. Student 7 menar i sitt resonemang att reklamen 

påverkar ens behov och beteenden på sätt som för en själv kan vara svåra att iden-

tifiera: 

Jag tycker det är svårt att säga varför man konsumerar. Ibland känns det som att man bara vill 
ha något utan att veta riktigt varför. Men egentligen är det säkert så att man har sett den här 
varan någonstans i någon reklamfilm.150 

Denna omedvetna påverkan av behov och intressen skapar, enligt resonemanget 

som student 2 för, i längden spiralformade ökningar av reklam och produktefter-

frågan. Istället för att undvika informationen som sprids i reklamflöden blir den 

källan till vårt behov. Där reklamen skapar ett behov efterfrågas den, vilket leder 

till en ökad produktion av reklam.  

I motsats till detta har de som upplever den riktade reklamen som allt för 

påträngande en motvillig inställning till de produkter som presenteras genom den 

typen av reklam. Den påträngande känslan beskrivs i förlängningen leda till en 

stark ovilja till att konsumera produkterna som återupprepade gånger dyker upp 

framför dem. Den motsatta effekten av riktad reklam beskrivs av två av studenter-
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na. I deras resonemang blir det som tidigare varit ett informationsbehov, att få 

veta mer om en produkt eller få se hur den ser ut, en ovilja. Som i exemplet av 

student 5: 

Jag blir alltid lite mer försiktig gällande sån reklam som hamnar i mitt ansikte på Facebook. 
Istället för att jag ska bli mer intresserad av det så blir det snarare tvärt om.151 

Den ovilja som reklamen skapar gör att framtida klickningar på produkten uteblir. 

Istället väljer studenterna att undvika vidare information om produkten. Informat-

ionsbehovet omvandlas till en känsla av information overload och hanteras genom 

försök till undvikande av reklamannonserna och kan ses som ett försök att till-

lämpa withdrawing-strategin. Dock kan det vara en svår uppgift när det kommer 

till riktad reklam eftersom den sällan är en vald informationskälla utan snarare en 

påträngande sådan. Istället kan withdrawing-strategin behöva kompletteras med 

viss filtering-strategi i den mening att då reklamen möts direkt sållas bort som 

onödig information.152 

Sparad information 

Samtliga studenter jag intervjuat är medvetna om att information om dem sparas 

av olika webbplatser de besöker. De är alla medvetna om att den information som 

de publicerar om sig själva och sådan information de lämnar efter sig som spår vid 

internetanvändning är sådant som sparas, säljs och används för att anpassa deras 

informationsflöden. Men de åsikter som studenterna yttrar kring den sparade in-

formationen skiljer sig åt. Vissa av studenterna ser det som en del i paketet av att 

använda internet, andra som en smidig tjänst som förenklar den egna användning-

en av plattformen, och ytterligare andra ser det som något obehagligt och utom 

den egna kontrollen. Som student 4 ger exempel på nedan: 

 Jag tänker att det är både bra och dåligt. Det är enkelt när den kommer ihåg. Men samtidigt, 
när det används i syfte att hela tiden ge reklam, det tycker jag väl inte är jättebra.153 

Att information sparas och används i syfte att anpassa de egna flödena i sociala 

medier tycks mer accepterat än syftet att forma och sprida reklam. Möjligtvis kan 

detta bero på att det i dessa sammanhang blir tydligt att informationen som läm-

nats och sparats på en webbplats så uppenbart sålts vidare till andra webbplatser 

för att visas för dig om och om igen. Student 3 har en liknande uppfattning: 
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På ett sätt kan jag tänka mig att det är lite harmlöst och att det är så som reklam fungerar idag. 
Men då börjar jag tänka mycket på vad det är som sparas och kan det göras profiler på vad de 
tror jag gillar? Det känns lite läskigt att man inte har kontroll över det. Det är något läskigt i 
att bli utkristalliserad på det sättet.154 

Att inte ha kontroll över vilken information som sparas och hur den sedan an-

vänds tycks vara en anledning till det upplevda obehaget som beskrivs. När sam-

talet kommer in på detta nämner även två av studenterna att de skulle vilja ha 

möjligheten att surfa anonymt eller kunna välja att radera viss information som 

sparats. Kontexten i vilken den sparade informationen senare kommer användas, 

anses spela roll för hur studenterna ser på att den sparas. Det främsta använd-

ningsområdet som studenterna ser för den sparade informationen är kommersiell, 

att den används för att tjäna pengar genom att skapa reklamannonser eller genom 

att sälja information vidare till andra aktörer. Som student 6 resonerar: 

Jag är lite ambivalent i den frågan, samtidigt som jag tycker att myndigheter och sånt kan ha 
rätt att hålla koll på oss i viss mån. Men när företag får information, när det blir så lättillgäng-
ligt att se exakt vad en människa är inne på. Särskilt när det är så digitaliserat i samhället 
också, man lever ju i princip sina liv online. Att företag och sådana med vinstintresse ser ex-
akt vad man gör hela tiden känns lite läskigt.155 

Att olika aktörer tjänar pengar på de aktiviteter som studenterna ser som privata är 

en annan orsak till känslan av ovilja hos ett antal av studenterna. Samtidigt som de 

ser att informationen som sparas till viss del gör det vardagliga användandet av 

internet enklare, ses det inte väga jämnt mot vad företagen tjänar på informationen 

som säljs om dem. Så som student 5 utrycker det: 

Att min information kan bli ett värde, och det värdet inte är någonting som jag kommer få ta 
del av. Just det, säljande av privat information känner inte jag är riktigt okej.156 

Men att tjäna pengar på andras privata information i syfte att anpassa informat-

ionsflöden ses också av ett antal studenter som en ganska mild förseelse mot in-

tegriteten. Att släppa på viss privat information är priset som får betalas för att 

vara en del av samhället, eftersom alternativet skulle vara att sluta använda tjäns-

terna vilket ses som något som delvis skulle ställa dem utanför en stor del av da-

gens samhälle.  

Just för att jag tänker i de banorna, är medveten om det här och tycker det är ett problem. Men 
vad ska man göra? Om jag tycker det är så fel borde jag ju sluta använda internet egentligen, 
men det kommer jag ju inte göra. [...]. Det handlar om att ställa sig utanför samhället, när in-
ternet är en integrerad del av allas vardag, både i privatlivet och jobbmässigt.157 
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Precis som student 5 beskriver här ovan, skulle valet att sluta använda internet 

vara detsamma som att inte längre vara en del av det moderna samhället. Vilket 

också är vad Dijck utrycker, valet att inte längre använda internet är egentligen 

inte längre ett möjligt val då det är så integrerat med dagens sociala liv.158 När al-

ternativen på så sätt ger sådana drastiska konsekvenser blir acceptansen av de ne-

gativa sidorna trots allt den enklaste vägen att gå. Vilket skulle kunna förklara den 

höga nivån av acceptans av fenomenet trots de tveksamma åsikterna kring det.  

Trots acceptansen av att information sparas och används har vissa av studen-

terna en kritisk och tillitslös inställning till vad fenomenet kan leda till och hur det 

kan komma att påverka den egna integriteten i framtiden. Student 2 beskriver en 

viss oro för att den sparade informationen ska komma att sparas för en lång tid 

framöver och därför möjligen kunna komma att användas även om väldigt lång 

tid.   

Jag vet ju inte direkt hur det är, hur de tjänar pengar på det och så. Jag tänker mest att de gör 
en produkt tillgänglig för mig, som kommer gynna den aktör som producerar produkten. [...]. 
Det enda som jag tänker är lite skumt är om allt i framtiden skulle kunna komma upp, sådant 
som man inte vill ska komma upp. [...]. Det är kanske lite av en katastroftanke att tänka 'se-
nare kommer allas hemligheter vara tillgängliga för alla.' Men jag tänker ändå att det finns 
något i det, att man inte vet vad de väljer att göra med informationen om 20 år, vad de väljer 
att använda den till och vilka de gör den tillgänglig för.159 

Bristen på kontroll över vad som sparas, på vilket sätt det sparas och hur informat-

ionen används nu eller möjligen kommer användas senare skapar en oro. Medve-

tenheten kring att informationen som sparas sedan används av kommersiella före-

tag som på olika sätt omvandlar informationen om användaren till pengar inger ett 

bristande förtroende hos student 2. Hen ser inga garantier för att informationen i 

framtiden ska förbli hemlig och skyddad.  

En annan oro som medvetenheten kring den sparade informationen och in-

formationsflödets anpassning efter individens preferenser leder till är den att po-

tentiella filterbubblor eller ekokammare kan uppkomma och på sikt skapa polari-

seringar.        

Den här polariseringen som vi har sett senaste åren, det har säkert någonting med det att göra. 
[...] att samhället blir mer och mer uppdelat är också för att man inte tar input från någon an-
nan utan man letar bara information som bekräftar en förbestämd vy av saker och ting. Så det 
har säkert liten del i senaste årens polariseringar.160 

Det är väl lite det som hänt i vårt samhälle nu, att det blir så otroligt mycket extrema grupper. 
Men det blir väl kanske så om man bara umgås med folk och rör sig i sådana kretsar där ens 
egna åsikter finns och där de aldrig blir ifrågasatta. Man eldar ju ganska lätt upp varandra om 
man har samma åsikter och aldrig får tänka steget längre.161  
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De farhågor som student 5 och 6 yttrar här liknar de konsekvenser som Pariser 

beskriver kan komma sig av filterbubblor och den fortsatta och intensifierade an-

passningen av informationsflöden.162 Både student 5 och 6 ser här på upprepning-

en av information som skapande och upprätthållande av ekokammare där andra 

människors tankar och åsikter endast upprepas, aldrig ställs mot andra perspektiv 

och aldrig ifrågasätts.163 De anser även att konsekvenser av de anpassade informat-

ionsflödena redan kan ses i den ökade polariseringen och extrema grupper. Den 

avskärmning och upprepning som studenterna anser de anpassade informations-

flödena skapar ses som förklaringen till det allt mer uppdelade samhället de upp-

lever sig se omkring sig. Detta beskrivs dock främst gällande intaget av nyheter 

och ett personligt anpassat informationsflöde i form av urvalet av nyhetskällor, 

antagligen för att dessa anses ha störst inverkan på individens syn och förståelse 

för omvärlden.  

När det istället handlar om intressen ses det snarare som ett utryck av person-

ligheten eller som en naturlig följd av omgivande umgängen. De återkommande 

posterna som rör dessa ämnen ses som mer harmlösa i det större sammanhanget 

och ger främst en personlig påverkan. Student 7 menar att de upprepade informat-

ionsflödet blir en del i upprätthållandet av den egna identiteten: 

Jag kan säkert tänka mig att de här sidorna som kommer upp i till exempel mitt Instagram-
feed, att jag får bilder från vegankonton och ofta feministiska konton, att det hjälper mig upp-
rätthålla de delarna av min identitet. Att jag tänker att det är för att jag är såhär som de här 
bilderna finns runtomkring mig på internet, så kan det säkert vara. Sen vet jag inte vad jag 
tänker politiskt eller vad jag tycker, mina principer och så. Först så tänker jag ju att nej men 
det påverkar faktiskt inte, men sen så tänker jag att det gör det kanske faktiskt ändå, mer än 
vad man tänker och tror.164 

Synen på den återkommande informationen som en upprätthållare av vissa delar 

av identiteten kan ses som en del i ett cirkelresonemang. Konton som tar upp nå-

got användaren är intresserad av börjar följas och som följd utsätts användaren för 

bilder rörande detta intresse vilket gör att det förstärks. Ett sådant cirkelresone-

mang kring upprepning och upprätthållande kan ses som ett utryck för effekten av 

filterbubblan. Men rör sig i detta fall kring relativt avgränsat område med en smal 

påverkan av individen.  

Student 5 och 6, som beskrev sin oro för konsekvenser av att andra människor 

fastnar i filterbubblor eller ekokamrar, ser främst hur de anpassade informations-

flödena påverkar och skapar konsekvenser för andra människors syn på och för-

ståelse av omvärlden. Student 6 anar att även hen påverkas av detta men går inte 

in på hur denna påverkan ser ut. Student 5 anser sig dock inte alls påverkas på 

samma sätt som hen ser andra påverkas: 
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Nej jag tror inte det påverkar mig personligen, för jag använder mig aldrig av bara en kanal 
till information på så sätt. Men om man inte är så aktiv eller så källkritisk av sig så tror jag 
absolut det kan bli ett problem på en personlig nivå.165 

Denna syn på att inte själv påverkas delas inte av någon av de andra studenterna, 

men de ser inte sig själva beröras i samma utsträckning som de tycker sig se andra 

beröras. De ser heller inte konsekvensen av sin egen påverkan som allvarlig i den 

utsträckning som de ser på andras. Den påverkan de ser fenomenet ha på dem 

själva är mindre drastiskt än vad de beskriver när de ser på andra människor eller 

på samhället i stort. Det finns en medvetenhet hos studenterna om att de påverkas 

av den anpassning de egna informationsflödena genomgår innan de når dem. Men 

då de ser sig själva som medvetna om vilken anpassning deras informationsflöden 

formas av ser de sig inte påverkade i samma utsträckning som andra. Dock har de 

svårt att definiera på vilka sätt de ser sig påverkade och menar att det sker på sätt 

som de själva inte märker av och på så sätt ligger utanför den egna kontrollen. 

Som student 1 resonerar kan det vara svårt att skilja på den påverkan de filter-

bubblor man befinner sig i på internet slutar och vad bubblan man lever det verk-

liga livet i börjar.  

Jag tror att även utanför internet så lever man i bubblor. Gällande vilket område man bor i, på 
vilken plats, vad man har för familj, vad man har för vänner. Det känns nonchalant att föreslå 
att jag minsann kan ta in alla perspektiv, för alla människor är fördomsfulla så det är förmod-
ligen inte sant att säga så.166 

 

Att avgränsa sig är naturligt och nödvändigt, trots att hela världen finns tillgänglig 

är den enskilde individens möjlighet att tillägna sig allt detta begränsad. 
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Slutdiskussion 

Denna uppsats har haft som sitt syfte att undersöka attityder, tankar och resone-

mang kring olika digitala informationsflöden som människor möter dagligen. Fo-

kus har varit att se hur enskilda människor hanterar och uppfattar den stora mängd 

information som internet erbjuder, främst via nyhetskanaler, sociala medier och 

riktad reklam. För att undersöka detta har jag försökt besvara följande frågor:   

 

1. Går det att se möjliga begränsningar för studenternas informationsin-

tag? 

2. Vilket förhållningssätt har studenterna till individanpassade informat-

ionsflöden? 

3. Hur ser studenterna på att information om deras användande av inter-

net sparas och används?  

Möjliga svar på dessa frågor, baserat på de resultat som presenterats ovan kommer 

här att diskuteras.  

Begränsande faktorer vid informationsintag  

Genom intervjumaterialet kan de tre typerna av teoretiska faktorer, som beskrivs i 

teorikapitlet, ses begränsa studenternas informationsintag. Faktorerna skapar på 

olika sätt och i samverkan med varandra de förutsättningar utifrån vilka informat-

ion kan nås av den enskilde individen. Men dessa kan även påverkas av andra, 

mer emotionellt drivna faktorer. I resultatet har dessa benämnts som enkelhet, 

intresse och känsla. Resultatet tyder på att studenterna gör sina val baserat på en 

kombination av dessa emotionella drivkrafter. Enkelheten berör det faktum att 

studenterna inte söker information om nyheter utanför de tidigare valda käl-

lorna.167 Den nyhetsinformation de tar till sig och de artiklar de väljer att fördjupa 

sig i måste således finnas tillgängliga via den valda nyhetskällan.  
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De nyheter som finns via den valda nyhetskällan måste därefter tilltala något 

av studentens intressen eller väcka någon form av känsla hos studenten för att 

genom dessa skapa en vilja att få veta mer. Vad som ses som intressant eller vad 

som väcker känslor hos studenten kan kopplas till teorin om nyhetsvärdering, och 

den kulturella närhetsvariabeln i Prakkes närhetsmodell.168 Genom att redan ha en 

befintlig relation till ett ämne bygger ytterligare information om samma ämne 

vidare på relationen. Samma fenomen kan även ses i hur studenterna väljer konton 

att följa i sociala medier och i hur de motiverar sina reaktioner på riktad reklam. 

Den närhet studenterna har till ämnet ger upphov till känslor och intresse för vissa 

artiklar, konton eller produkter. Genom dessa tre drivande mekanismer hos stu-

denterna kan man se att de emotionella drivkrafterna och de personliga relationer-

na till ämnen är avgörande för vilka nyheter och vilken information studenterna 

väljer att fördjupa sig i.  

Då valet av vad som läses och fördjupas i baseras på emotionella grunder och 

är selektiv i hög utsträckning blir valet av nyhetskälla av stor vikt. I resultatet 

framkommer att majoriteten av studenterna ser traditionella nyhetskanaler som 

sina primära informationskällor till nyhetshändelser. Detta kan ses som ett resultat 

av att en majoritet av studenterna ställer sig skeptiska till att individanpassa ny-

hetsflödet.169 Information rörande nyheter ses av studenterna som viktig i det avse-

ende att den påverkar människors bild och förståelse av omvärlden. Om den in-

formationen sållas allt för mycket eller i hög utsträckning smalnas av efter indivi-

dens preferenser kommer det resultera i en skev bild av omvärlden. Att valet av de 

nyheter studenterna väljer att läsa görs på selektiva grunder utifrån emotionella 

drivkrafter kan tolkas som att de antar att om urvalet som presenterades skulle 

vara smalare än det är skulle de kunna vara mer selektiva i vad de fördjupar sig i 

och på så sätt närma sig inneslutandet i en ekokammare.  

Det faktum att dessa traditionella och etablerade nyhetskanaler inte tycks in-

dividanpassa sina informationsflöden är en anledning till det höga förtroende som 

de flesta studenter känner för dessa kanaler. Samtidigt ger student 2 exempel på 

att nyheter i individanpassade flöden kan öka bredden på informationsintaget ef-

tersom nyheter som de större nyhetskanalerna sållar bort istället kan få spridning i 

dessa flöden.170 Detta tyder på en viss kluvenhet inför fenomenet av individanpas-

sade informationsflöden.  

Denna emotionella grund för informationsintaget som gör valet av nyhetskälla 

viktig kan även ses påverka och ligga till grund för valet av konton att följa i olika 

sociala medier. Dessa val beskrivs ofta göras utifrån befintliga relationer till män-

niskor eller utifrån intressen för vissa ämnen eller politiska frågor. Valet av kon-

ton att följa utgår ifrån jaget och blir på sätt och vis en spegling där av. Även om 
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allt som publiceras av dessa konton inte kan ses som en direkt reflektion av indi-

viden så blir mötet med informationsflödet en form av igenkänning av den egna 

personligheten.     

Förhållningssätt till individanpassade informationsflöden 

Hur studenterna ser på och förhåller sig till informationsflöden som anpassas efter 

det egna tidigare beteendet varierar mellan studenterna och skiljer sig beroende på 

vilken typ av informationsflöden som berörs. Men precis som i frågan om de be-

gränsande faktorerna så präglas valen av emotionella faktorer hos studenterna.  

De individanpassade flödena i sociala medier och i riktade reklamannonser 

upplever studenterna som till viss del ensidiga då de ofta beskrivs visa samma 

information om igen under perioder. Student 7 beskriver det som en form av 

trygghet, en form av bekräftelse och förstärkning av de egna intressena.171 Men 

student 1 och 2 beskriver en annan syn på den återkommande informationen. 172 De 

anser den vara allt för flexibel i hur den ständigt anpassar sig till och intensivt 

fokuserar på vad som senast sökts och klickats på. Båda studenterna beskriver hur 

flödet kan förändras efter en kortare tids intresse för ett specifikt ämne. De anser 

detta skapa en kortsiktig intensifiering av de senaste dagarnas informationssök-

ningar. Denna snabba anpassning efter användarens senaste uppvisade intressen är 

möjligtvis en funktion för att upprätthålla ett relevant informationsflöde, men kan 

göra det enformigt och något kortsiktigt.  

Dock anser andra studenter att en mer djupgående och långsiktig profilering 

av dem inte vore att föredra. Detta skulle visserligen kunna genomföras med hjälp 

av den sparade information som finns. Detta är en farhåga som student 3 beskri-

ver, och att presentera tydligt profilerad information eller reklam som inte är efter-

frågad skulle antagligen öka den känsla av att vara övervakad som vissa andra av 

studenterna beskriver att de redan känner av.173 I den riktade reklamen tycks stu-

denternas relation till avsändaren spela stor roll. Då avsändaren är relativt anonym 

men ändå tycker sig ana studentens intressen och tidigare aktiviteter uppstår en 

känsla av obehag. Om avsändaren däremot är en person studenten har en relation 

till eller ett intresse för ses reklamen som denne presenterar med ett öppnare 

sinne. Student 1 beskriver sig värdesätta sponsrade inlägg som på ett genuint oh 

transparent rätt rekommenderar produkter.174 Reklamen bygger då inte på motta-

garens relation eller intresse för produkten utan för personen bakom som smittar 
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av sig på produkten. Genom känslan av igenkänning och identifikation med av-

sändaren kan en relation till en produkt byggas upp.  

Synen på sparad information 

 

De intervjuade studenterna är alla medvetna om att information om dem och deras 

användande av internet sparas, säljs och används. Denna medvetenhet kan ses 

inge studenterna med tre känslor av negativitet, men är trots detta något som ac-

cepteras av samtliga studenter. 

Den första känslan som framkommer i resultatet kan benämnas som ovilja. 

Oviljan berör dels att information om den egna personen samlas och sparas över-

huvudtaget, dels på bristen av möjlighet att själv välja huruvida och i vilken ut-

sträckning information lämnas över till de företag vars tjänster studenterna använ-

der. Att informationen som kommer från den enskilda individen dessutom blir ett 

värde för dessa företag, som individen aldrig får ta del av, ger ytterligare upphov 

till känslan av ovilja inför fenomenet.175  

Den andra känslan är den av bristande kontroll, att inte veta vilken informat-

ion som sparas, hur den sparas, vad den används till och till vilka den delas vidare 

eller säljs. Bristen på kontroll skapar en viss misstro, vilket delvis kan ses beskri-

vas i den brist på förtroende för individanpassade nyhetskanaler som beskrivs 

ovan. Att inte direkt veta vad informationsflödet baseras på gör det även svårt att 

veta vad man möjligtvis missar eftersom det inte presenteras i de egna flödena. 

Detta kan även ses i de tankar studenterna har om informationens användning i 

framtiden. Bristen på kontroll inger inget förtroende för att denna information i 

framtiden kommer vara integritetsskyddad.176  

Till sist framträder en känsla av oro bland studenterna för hur användningen 

av den sparade informationen kan komma att påverka människor. Flera av studen-

terna menar att de tycker sig se hur dessa flöden kan få andra människor att fastna 

i filterbubblor eller ekokamrar. Några av dem tycker sig se detta hända redan nu 

genom att beskriva den samhälleliga polarisering och uppdelningar mellan olika 

extrema grupper.177 Studenterna ser inte sig själva som en del av det hotande pro-

blemet. Även om de flesta av dem anser sig påverkade av de individanpassade 

informationsflödena ser de sin medvetenhet om fenomenet som ett skydd mot att 

själva helt fastna i en filterbubbla eller ekokammare.  

Trots dessa negativa känslor av ovilja, bristande kontroll och oro så accepterar 

samtliga av studenterna att de utsätts för fenomenet dagligen. Argument för att det 

                                                 
175 Intervju med student 2, 17-02-16. Intervju med student 5, 17-03-13 A. 
176 Intervju med student 1, 17-02-14. Intervju med student 2, 17-02-16. Intervju med student 6, 17-03-13 B. 
177 Intervju med student 5, 17-03-13 A. intervju med student 6, 17-03-13 B. 
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värde informationen som sparas får kan ses som priset individen betalar för platt-

formens annars gratis tjänster, ett pris av integritet, ges som förklaring av några.178 

Men den främsta förklaringen kan snarare ses som bristen på alternativ. Om stu-

denterna vill vara delaktiga i det moderna samhället måste de använda sig av in-

ternet, både i privatlivet och i arbetet. Att välja bort internet är att välja bort sin 

huvudsakliga informationskälla och ständigt missa de händelser som presenteras 

och den kommunikation som sker där. Denna brist på alternativ motiverar och gör 

accepterandet enklare även om känslan finns kvar.   

                                                 
178 Intervju med student1, 17-02-14. Intervju med student 3, 17-02-25. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur enskilda människor uppfattar 

och hanterar den stora mängd information som de dagligen möts av via internet. 

Genom att undersöka de attityder, tankar och resonemang som framkommit kan 

studien bidra till en ökad förståelse för i vilken utsträckning människor anser sig 

bemötas av relevant information, hur de försöker nå vad de anser är relevant och 

hur de begränsar sitt informationsintag. Studien har fokuserat på urvalsprocesser-

na som appliceras vid tillägnande av information för att se hur och i vilka kombi-

nationer de samverkar. För att göra detta har jag utgått från följande frågeställ-

ningar: 

1. Går det att se möjliga begränsningar för studenternas informationsin-

tag? 

2. Vilket förhållningssätt har studenterna till individanpassade informat-

ionsflöden? 

3. Hur ser studenterna på att information om deras internetanvändande 

sparas och används?  

För att besvara dessa frågor genomfördes kvalitativa intervjuer med sju studenter 

från varierande utbildningar och utbildningsnivåer i åldern 20–30 år. Som teore-

tiskt ramverk har jag applicerat tre kategorier av teorier kring urvalsprocesser som 

kan ses samverka i formandet av det informationsflöde som möter de intervjuade 

studenterna. Den första av de tre kategorierna benämns som utomstående faktorer, 

där teorierna om gatekeeping, nyhetsvärdering och dagordning innefattas. Den 

andra benämns som individanpassande faktorer och innehåller teorierna om filter-

bubblor och ekokammare. Den tredje och sista kategorin benämns som personliga 

faktorer och besår av beslutsteori och strategierna filtering och withdrawing för 

hanterande av stora mängder information. 

Resultatet visar att studenternas informationsflöden begränsas av de utomstå-

ende, individanpassade och personliga faktorerna men att dessa även påverkas av 

emotionella faktorer. De emotionella faktorerna benämns utifrån de bakomlig-

gande drivkrafter som styr dem, enkelhet, intresse och känsla. Någon av dessa 

emotionella faktorer kan ses bakom studenternas val att fördjupa sig i ny inform-

ation vilket gör att valet av informationskälla blir av stor vikt. I studenternas för-

hållningssätt till de individanpassade informationsflödena framträder en kluven-
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het. Å ena sidan kan de individanpassade flödena vara allt för föränderliga och 

snabbt anpassa sig efter tillfälliga intressen vilket gör förslagen ytligt intressanta. 

Å andra sidan skulle en djupare profilering kunna göras, men skulle då istället 

riskera att öka känslan av att studenten är övervakad. Av de tre typer av riktad 

reklam som beskrivs tyder resultatet på att de sponsrade inläggen, då det finns en 

relation till upphovspersonen, vara de som når studenterna i störst utsträckning. 

Inför den sparade informationen framträder tre känslor av negativitet inför feno-

menet. Dessa benämns som ovilja, bristande kontroll och oro. Trots dessa känslor 

av negativitet accepteras fenomenet vilket kan ses som ett uttryck för bristande 

alternativ. Eftersom nästan all användning av internet genererar information om 

användaren och att vara delaktig i det moderna samhället förutsätter internetan-

vändning ses acceptans som det mest rimliga alternativet.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  

Inledande: 

Hur gammal är du? 

Vad studerar du nu? (Vad har du studerat tidigare?) 

 

Nyhetsflödet: 

Vart vänder du dig för att läsa nyheter? (nyhetsapp, tidningar, sociala medier?) 

Söker du aktivt nyheter? (I så fall var och hur?) 

Vad får dig att vilja läsa/se/lyssna till en specifik nyhet? 

Vad väljer du aktivt bort? 

Har du någon gång upplevt att du missat en viktig händelse eller nyhet? 

 

Sociala medier: 

Vilka sociala medier använder du? 

Vad tittar du främst på i dina sociala medier? 

Har du funderat över utseendet på dina flöden? (Vad syns mer eller mindre?) 

Stöter du på människor med skilda åsikter från dina egna? (Hur hanteras i så fall 

dessa, läser du dem, blockerar du dem?) 

 

Riktad reklam: 

Upplever du att du får riktad reklam? (Via webbplatsers annonser, via mail?) 

Hur upplever du den i så fall? (Känns den relevant, påträngande, inte alls?) 

Tror du den påverkar eller påverkat din konsumtion? 

Reflekterar du över den information som sparas om dig när du besöker olika 

webbsidor och som sedan används som reklam riktad till dig? 

 

Avslutande reflektioner: 

Hur tänker du kring att vissa nyheter inte visas för dig då de tillhör en kategori du 

valt bort?  

Hur tänker du kring att vissa personers statusuppdateringar inte visas för dig då de 

kommer från människor du interagerar i mindre utsträckning med på dina so-

ciala medier? 

Tror du detta påverkar dig? (Hur, varför inte?) 

Kan filtreringen ge några konsekvenser? (För dig personligen, för samhället?) 


