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Sammanfattning	  

	  

Denna	  uppsats	  syftar	  till	  att ge oss en ökad kunskap för hur Facebook påverkar och kan 

tänkas fortsätta påverka debattklimatet, politisk interaktion och politisk polarisering. För att 

undersöka detta har vi formulerat frågeställningarna: 

 

• Ökar den politiska polariseringen på och genom Facebook? 

• Vilka faktorer påverkar den politiska polariseringen på Facebook? 

• Finns det skillnader ifråga om politisk interaktion och polarisering mellan olika 

åldersgrupper? 

 

Frågeställningarna	  har	  besvarats	  genom	  vårt	  teoretiska	  ramverk	  bestående	  av	  Spiral	  of	  

Silence,	  Selective	  Exposure	  theory	  och	  Identification	  theory.	  Vi	  har	  använt	  oss	  av	  en	  

kvalitativ	  metod	  bestående	  av	  halvstrukturerade	  livsvärldsintervjuer.	  Genom	  detta	  har	  

vi	  kunnat	  få	  fram	  resultat	  som	  visar	  på	  en	  ökad	  politisk	  polarisering	  på	  Facebook.	  Vi	  har	  

även	  kunnat	  koppla	  resultatet	  till	  vårt	  teoretiska	  ramverk	  i	  analysen.	  Vår	  huvudsakliga	  

slutsats	  är	  att	  den	  politiska	  polariseringen	  på	  Facebook	  ökar	  genom	  tre	  faktorer:	  

Identifikation,	  selektiv	  exponering	  och	  det	  rådande	  debattklimatet	  på	  Facebook.	  	  

 

 

Nyckelord: Politisk polarisering, Facebook, selektiv exponering, politisk debatt, identifikation 
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Förord	  

Vi vill passa på att tacka samtliga intervjupersoner för deras deltagande och givande samtal. 

Dessutom vill vi rikta ett stort tack till PG Holmlöv för all handledning och hjälp med 

uppsatsen.       

 Eftersom uppsatsen har två författare bör vi även säga något om skrivfördelningen. 

Här vill vi framhäva att samtliga delar av uppsatsen skrivits i symbios och samförstånd, och 

att det i denna skrivprocess är oerhört svårt för oss att dissekera och urskilja vem som skrivit 

vad. Därför bör läsare bedöma denna uppsats som en kollaboration mellan två tätt kopplade 

författare, som står bakom allt som den andre – möjligtvis – har skrivit. 
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1.	  Inledning	  

	  

“We don't want to be around anybody who disagrees with us”. Så beskrev Bill Clinton 

nyligen det politiska debattklimatet i USA och menade vidare på att folk måste debattera en 

fråga istället för att sätta etiketter på varandra (Fridersdorf 2014). Passande nog för Clinton 

och hans påstående publicerades bara några dagar senare en mini-studie av Twitter-debatten 

gällande Ferguson-domen (New York Times 2014). Studien undersökte 200 000 tweets i 

samband med Ferguson-domen och visade hur två skilda åsiktssidor, i det här fallet 

konservativa och liberala, debatterade. Resultatet av studien påvisade dock att det knappt 

förekom någon slags debatt eller interaktion mellan de två grupperna. Istället diskuterades det 

inom respektive grupp och de få gånger de två olika grupperna “möttes” var tonen hård och 

budskapen aggressiva (Pierson 2014).  

 Clintons påstående och Twitter-studien sätter tillsammans fingret på ett fenomen som 

aktualiserats allt mer de senaste åren, nämligen politisk polarisering. Politisk polarisering har 

alltid i viss mån existerat och är inget nytt fenomen. Det som istället aktualiserat ämnet är den 

tänkbara påverkan de sociala medierna kan ha och om de i sin tur kan leda till en ökad politisk 

polarisering. Att en polarisering äger rum i USA kan tyckas naturligt med tanke på de stora 

ideologiska skillnaderna mellan demokrater och republikaner. I Sverige, å andra sidan, 

beskrivs ibland de ideologiska skillnaderna mellan riksdagspartierna som relativt små, i alla 

fall i jämförelse med länder som USA. Vi har dock själva, framför allt i samband med 

riksdagsvalet, noterat vissa tendenser som inte nödvändigtvis bevisar en politisk polarisering 

men som åtminstone öppnar upp för dels ett personligt och dels ett akademiskt intresse. 

Utöver den om stundom hatiska och hätska debatt-ton i exempelvis Facebooks 

kommentarsfält har vi sett flera exempel där personer uppmanat meningsmotståndare att ta 

bort dem som Facebook-vänner. Vid och efter riksdagsvalet var detta särskilt tydligt då olika 

parti-tillhörigheter utgjorde grunden för dispyten. För oss som studenter födde dessa 

observationer ett intresse för att djupare undersöka hur den politiska interaktionen ser ut på 

Facebook. Fenomenet intresserade oss även eftersom vi har en bakgrund inom retorik - där 

politisk kommunikation har en central roll.  

 En annan relevant aspekt i debatten om Facebooks eventuella polariserande effekt är 

det så kallade filtreringsverktyget EdgeRank. Det är en sorts algoritm som Facebook använder 

sig av för att få mer personlig information om dig och på så sätt anpassa ditt flöde utifrån dina 

preferenser (Casteltrione 2014, s. 42). En tänkbar konsekvens av EdgeRank presenteras av Eli 
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Pariser som menar på att algoritmen skapar en så kallad filter bubble, det vill säga en 

personaliserad bubbla med homogena åsikter (Pariser 2011, s. 9).   

 Samtidigt har uppkomsten av Facebook medfört en stor förändring i hur vi interagerar 

och kommunicerar med varandra. Informationen rör sig snabbare, spridningen är större och 

genom Facebook är varje person en skribent med tillgång till diverse plattformar och kanaler. 

Därigenom går det att tänka sig att sociala medier bidrar till en ökad debatt och att allt fler 

skilda åsikter möts. Frågan vi ställer oss är om så faktiskt är fallet.  
 

1.1	  Problemformulering 

 

I en tid då den traditionella tredje statsmakten är på väg att bytas ut, där stafettpinnen nu 

passas vidare från traditionella medier till sociala medier, ter det sig naturligt ur ett medie- 

och kommunikationsperspektiv att ytterligare undersöka möjliga följder av detta. Inom 

traditionell media har det alltid funnits så kallade gatekeepers - personer vars uppgift är att 

sålla ut vad som är relevant och viktigt för allmänheten att ta del av - med moraliskt, etiskt 

och juridiskt ansvar (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011, ss. 316-317). Dessa gatekeepers 

har som jobb att se till att vi får se det vi behöver se, både ting av godo och ondo. Vi har 

förlitat oss på att dessa i samband med oss själva ger en rättvis och översiktlig bild av 

verkligheten. När nu dessa mänskliga gate-keepers byts ut mot en datoralgoritm vars enda 

uppgift är att visa dig vad den tror att du vill se - utifrån ditt förflutna online - och länkar dig 

vidare till sidor vars etiska och moraliska integritet inte utsätts för samma hårda kravbild som 

traditionella medier, förändras mycket. Skiftet av den tredje statsmakten innebär en helt ny 

värld med nya förutsättningar för oss som konsumenter av mediamaterial, och då inte minst 

vårt intag av politiska nyheter. 

Vår hypotes är att kombinationen av EdgeRank och individens egen 

redigeringsmöjlighet bidrar till en ökad politisk polarisering. Därför vill vi undersöka vidare 

kring hur pass personaliserade och ensidiga individers Facebook-flöden är, och om vi genom 

detta kan få stöd för vår hypotes. 

Med bakgrund av Facebooks storlek och betydelse (Mjömark	  2014) i vår dagliga 

sociala interaktion finner vi att det ur ett Medie- och kommunikations-perspektiv och ett 

samhälleligt perspektiv är intressant och relevant att forska vidare inom. Vidare aktualiseras 

ämnet politisk interaktion och sociala medier ytterligare då 2014 i Sverige beskrivits som ett 

“supervalår” med både val till EU-parlamentet, riksdag samt det inställda nyvalet.  
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1.2	  Syfte	  &	  frågeställningar	  

      

Uppsatsen syftar att genom en intervjustudie ge oss en ökad kunskap för hur Facebook 

påverkar och kan tänkas fortsätta påverka debattklimatet och den politiska interaktionen. 

Genom att undersöka människors sociala kretsar på̊ Facebook vill vi få djupare förståelse om 

och hur människor väljer att redigera sina flöden och vilka de interagerar med utifrån sina 

politiska åsikter och värderingar. Utifrån vår undersökning hoppas vi kunna uttyda olika 

beteendemönster inom respektive åldersgrupp och jämföra och diskutera bakomliggande 

orsaker till dessa samt framtida konsekvenser i en bredare samhällskontext.  

Med detta arbete ämnar vi även att försöka fylla den kunskapslucka som finns 

gällande Sverige och politisk polarisering på Facebook. Med politisk polarisering menar vi en 

konflikt mellan två parter, där parterna kan röra sig både närmre och längre ifrån varandra 

men aldrig gå ihop. Det är vår egen samhällsdebatt vi tar avstamp från och baserar vår 

forskning på. Att kunna påvisa möjliga trender och konsekvenser inom vårt samhälle ser vi 

som oerhört intressant och viktigt.  
 

Mot bakgrund av detta har vi valt att formulera följande frågeställningar: 
 

• Ökar den politiska polariseringen på och genom Facebook? 

• Vilka faktorer påverkar den politiska polariseringen på Facebook? 

• Finns det skillnader ifråga om politisk interaktion och polarisering mellan olika 

åldersgrupper? 
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1.3	  Avgränsningar 

 

Vi har gjort ett antal nödvändiga avgränsningar i arbetet med denna uppsats. Somliga är 

motiverade utifrån tids- och utrymmesmässiga aspekter - som till exempel valet av antal 

intervjupersoner - och vissa motiveras av den typ av undersökning vi valt att göra. 

Vi kommer att avgränsa oss till den svenska Facebook-debatten, detta på grund av att 

det är denna kunskapslucka vi ämnar fylla. Således kommer vi enbart att intervjua svenska 

Facebook-användare eftersom det är dessa som kan ge oss bäst inblick i den svenska politiska 

interaktionen online. 

Det kommer inte presenteras någon närmare redogörelse för sociala medier. Istället 

kommer Facebook som enskild social media beskrivas i bakgrundsavsnittet. Utöver 

EdgeRank kommer inte någon djupare genomgång av Facebooks tekniska aspekter redovisas. 

Det tekniska som beskrivs är enbart nyhetsflödets upplägg och på vilket sätt inlägg sorteras. 

Vidare vill vi kort motivera avgränsningen till en social media-plattform och valet av 

Facebook. Det hade till exempel varit möjligt att studera Twitter istället, som också fyller 

flera viktiga funktioner för den digitala politiska interaktionen (Gottfried 2014). Men vårt val 

grundar sig helt enkelt i att Facebook är det största sociala mediet med överlägset flest 

användare. Det går till exempel att jämföra Facebooks 1.32 miljarder aktiva användare med 

Twitters 284 miljoner aktiva användare för att förstå Facebooks storlek och globala omspann 

(Prigg 2014, Twitter.com 2015). Facebooks användande, både sett till antal och tid spenderad, 

gör att vi ur ett vetenskapligt perspektiv ser Facebook mer intressant då dess påverkan på 

både individ- och samhällsnivå rimligtvis kan tänkas vara större. Och att vi har valt en 

plattform och inte fler ser vi som en självklarhet med tanke på vår tids- och resursram.  

Eftersom vår uppsats fokuserar på politisk interaktion bör begreppet politik definieras 

ytterligare. Vi har i vår undersökning utgått från en bred definition av begreppet där hela den 

svenska parlamentariska politiken ingår. Detta motiveras med att vi vill inkludera så mycket 

som möjligt av vad våra intervjupersoner uppfattar som politisk interaktion i deras 

nyhetsflöden. Det är för oss heller inte intressant att ytterligare definiera begreppet och 

avgränsa oss till specifik partipolitisk interaktion då vi vill se övergripande mönster och drag 

för den generella politiska interaktionen på Facebook. 
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1.4	  Disposition	  

	  

Uppsatsen består av nio avsnitt: inledning, bakgrund, tidigare forskning, teori, metod, empiri, 

analys, slutsatser samt diskussion och framtida forskning. Inledningskapitlet redogör för 

uppsatsens syfte och frågeställningar samt en problemformulering och våra avgränsningar. 

Det andra avsnittet presenterar en ytterligare bakgrund kring Facebook. I det tredje avsnittet, 

tidigare forskning, introduceras relevant forskning för vår uppsats. I avsnittet teori presenteras 

och definieras det teoretiska ramverk som används för analys. Vidare i avsnittet metod går vi 

igenom uppsatsens metodologiska genomförande och dess komponenter. I det sjätte avsnittet 

redovisas empirin som ligger till grund för analysen. Sedan analyseras empirin utifrån vårt 

teoretiska ramverk i nästföljande avsnitt. Vi går i avsnitt åtta igenom våra slutsatser av 

undersökningen. Uppsatsen avslutas med avsnittet diskussion och framtida forskning, där vi 

reflekterar kring undersökningen och möjligt fokus för vidare forskning. 
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2.	  Bakgrund	   
 

Facebook har sedan starten 2004 utvecklats från ett socialt forum för amerikanska 

collegestudenter till en global nätverkstjänst där människor från hela världen skapar sina 

profiler och interagerar med varandra. Utvecklingen till den idag mångfacetterade 

nätverkstjänsten har skett stegvis och år för år. Till en början bestod Facebook främst av 

bilder och ett nyhetsflöde men har med åren utvecklat funktioner som chatt, grupper och 

Gilla-knappen (D’Onfro 2014, Facebook.com 2015). Möjligheten för spridning har således 

ökat dels genom nya funktioner och dels genom att antalet användare har ökat enormt.  

 Idag består Facebooks utformning av ett nyhetsflöde samt en personlig tidslinje. I 

nyhetsflödet syns inlägg, bilder och videoklipp från dina vänner, grupper du är med i och 

sidor som du gillar. Förutom att gilla och kommentera olika inlägg är det också möjligt att 

dela inlägg. Att dela ett inlägg på Facebook innebär att ett inlägg publiceras på ditt eget 

nyhetsflöde och därmed blir synligt för alla dina vänner. En chatt-funktion har även 

tillkommit på senare år, som möjliggör en privat och direkt kommunikation med vänner.  

 I och med Facebooks utveckling och storlek har intresset för dess samhälleliga 

konsekvenser ökat. Det ter sig naturligt att en nätverkstjänst med cirka 1,3 miljarder 

användare väcker intresse ur flera vetenskapliga aspekter. Det finns även forskning som visar 

att cirka 22 % av all tid som spenderas på internet görs på sociala medier. Annan forskning 

visar även att den genomsnittliga globala dagliga tiden som spenderas på Facebook är 25 

minuter, jämfört med 5 minuter på en populär nyhetssajt (Curran, Fenton & Freedman 2012, 

s. 123). Av detta skäl finner vi det viktigt att forska vidare kring vad denna interaktion faktiskt 

innebär.  

Ett område som getts mer akademisk uppmärksamhet är hur Facebook påverkar den 

politiska interaktionen. En stor del av kommunikationen som sprids via Facebook idag är av 

politisk karaktär och det är därför intressant att studera vidare kring denna kommunikation i 

och med Facebooks gigantiska räckvidd. Aspekter att ta hänsyn till förutom individers egen 

redigeringsmöjlighet är att Facebook genom olika algoritmer även filtrerar innehållet personer 

ser på individnivå. Utifrån tidigare sökningar och preferenser sorterar algoritmen ut sådant 

som den tror att du inte vill se, och lyfter istället inlägg och sidor som den tror att du skulle 

kunna vara intresserad av. Detta är ett intressant fenomen som också det stödjer vår hypotes 

om att en politisk polarisering kan ske på Facebook i och med dessa “bubblor”, både 

Facebooks algoritmer såväl som möjligheten till personlig redigering.  
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Som alltid finns det dock två sidor av myntet. Vissa menar att filteringsalgoritmen inte har en 

så stor påverkan på informationen vi ser som vissa vill få det till. Ett exempel är en artikel 

skriven av Jacob Weisberg vid namn “Bubble Trouble - Is Web personalization turning us 

into solipsistic twits?”. I denna artikel tar han upp ett exempel på en filtreringsalgoritm som 

även Eli Pariser använder sig av; nämligen Googles personaliserade sökningssystem. Som 

Pariser ber även Weisberg ett antal bekanta med olika socioekonomisk och politisk bakgrund 

att söka på ett antal olika termer på Google och visa resultaten. Resultaten han får fram visar 

att skillnaden på sökresultat är marginell och att betydelsen och konsekvenserna av 

filtreringsalgoritmen är betydligt mindre än vad Pariser vill få det att framstå som (Weisberg 

2011). Det finns även olika tips och knep för att minska inflytandet av filtreringsalgoritmer, 

men inget av dessa ger dig en totalt ofiltrerad internetvärld, utan fungerar - i bästa fall - som 

en begränsning av “bubblorna” (Pariser uppladdningsdatum okänt). Dock fokuserar den mesta 

tidigare forskningen på Googles algoritmer och deras effekt. När det kommer till Facebook 

finns inte samma sorts undersökningar gjorda kring deras algoritm (EdgeRank). 
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	  3.	  Tidigare	  forskning 

 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera tidigare forskning av både kvantitativ och kvalitativ 

karaktär som vi anser är relevant för vår undersökning. Forskningen som presenteras används 

i första hand för att ge ytterligare djup till vår undersökning, men även för att erbjuda 

ytterligare information och förståelse för vårt forskningsområde. 

Kjerstin Thorson, universitetslektor vid Annenberg School for Communication and 

Journalism, University of Southern California har i sin artikel “Facing an uncertain reception: 

young citizens and political interaction on Facebook” gjort två uppsättningar av 

djupintervjuer med unga vuxna (18-29 år). Syftet med artikeln är enligt Thorson (2014, s. 

203) att öka förståelsen för hur social ambiguities1 gällande publik och mottagande av 

Facebook-inlägg formar den politiska interaktionen hos unga vuxna på Facebook. En viktig 

distinktion mellan Thorsons intervjuer kontra vår undersökning är att Thorsons 

intervjupersoner är individer som genom tidigare undersökningar identifierats som aktiva 

Twitter- och Facebook-användare där de publicerar en stor mängd politiskt material (Thorson 

2014, s. 207). 

   Utifrån sin undersökning menar Thorson på att sociala medier medför en ökad 

osäkerhet och risk i den politiska interaktionen. Sociala medier ses av Thorson som en osäker 

social miljö eftersom den potentiella publiken samt dess kontext är svår att definiera. När vi i 

det vardagliga livet för ett samtal vet vi precis vilka som hör oss och vilka som är vår publik. 

På Facebook kan vi inte säkert bedöma vilka som kommer nås av en statusuppdatering. 

Thorsons andra uppsättning av djupintervjuer inriktar sig också på Facebook som plattform 

för politisk kommunikation. Resultatet visade att en social osäkerhet är en bakomliggande 

faktor till att somliga väljer att inte uttrycka sig politiskt på Facebook. Trots denna osäkerhet 

ser inte Thorson sociala medier som negativt för den politiska interaktionen. Tvärtom kan en 

plattform med mer öppna normer och ”regler” skapa en ny typ av kommunikationsstruktur 

som öppnar upp för nya former av interaktion och engagemang. 

 Vidare är det centralt att belysa en distinktion som Thorson själv är noga med att 

påpeka i sitt arbete. I sin undersökning ämnar hon att undersöka en praktik och inte en 

plattform (Thorson 2014, s. 207). Hon är alltså främst intresserad av de sociala praktiker som 

konstituerar och konstitueras av interaktionen på Facebook.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Social ambiguities kommer härifrån att benämnas som sociala tvetydigheter. 
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Det finns en viss problematik med att Thorson väljer att förbise den påverkan plattformen 

Facebook har på den politiska interaktionen, framför allt med tanke på hur mycket som styrs 

av exempelvis EdgeRank. Thorsons angreppssätt skiljer sig således något jämfört vårt arbete. 

Vi ämnar dels att undersöka en social praktik men dels också Facebook som plattform och hur 

den påverkar och styr den politiska interaktionen. Att undersöka både social praktik och 

plattform ser vi som nödvändigt i en undersökning som diskuterar politisk interaktion och 

polarisering. Det går helt enkelt inte att utesluta den ena eller den andra. EdgeRank 

konstituerar vad som syns på din Facebook och konstituerar således den sociala praktiken. 

Thorsons artikel fungerar bland annat som en påminnelse för att både sociala och 

tekniska aspekter rörande Facebook är svårseparerade. Därutöver har Thorson etablerat en 

kunskap om att det hos unga vuxna finns en osäkerhet kring att posta politiska inlägg på 

Facebook. Eftersom vår yngre åldersgrupp innefattas av Thorsons forskning ger det oss 

möjligheten att jämföra resultaten från denna åldersgrupp med hennes, men också en 

möjlighet att se hur eller om resultaten skiljer sig hos den äldre åldersgruppen. 

Mer forskning på området och som är än mer kopplat till Facebooks eventuella 

polarsierande effekt är Isidoropaolo Casteltriones artikel ”Facebook and Political Information 

in Italy and the UK: An Antidote against Political Fragmentation and Polarisation?”. 

Casteltriones bakgrund till forskningsproblemet är snarlik vår. I artikeln påpekar han hur den 

nya teknologin medfört en förändring i hur politisk information sprids och att antalet olika 

källor för information ökat markant. Denna förändring menar Casteltriones i teorin kan tänkas 

främja selektiv exponering (se avsnitt 7 ”Selective Exposure theory) och bidra till en mer pro-

aktiv, redigerande och polariserad politisk publik på internet. Casteltrione påpekar (2014, s. 

27) dock att de vetenskapliga bevisen för ett sådant påstående är få och att han därför i sin 

artikel ämnar undersöka relationen mellan politisk polarisering och Facebook. 

 Casteltrione undersöker hur Facebook påverkar den politiska informationen i Italien 

samt Storbritannien. För att genomföra sin undersökning använder sig Casteltrione av en 

blandad metod. Undersökningen har inletts kvantitativt med en internet-survey med fokus på 

invånarnas politiska deltagande på Facebook, politiskt deltagande på internet och politiskt 

deltagande offline. Resultatet och information från surveyn har sedan följts upp kvalitativt 

genom semi-strukturerade intervjuer (Casteltrione 2014, s. 33).  

 Studiens resultat och slutsats bidrar med ett flertal intressanta resonemang och 

relevanta infallsvinklar utifrån vårt eget forskningsproblem. Huvudsakligen menar 

Casteltrione på att Facebook potentiellt kan minska selektiv exponering och således motverka 

politisk polarisering och splittring. Med hänvisning till tidigare forskning talar Casteltrione 
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om Facebook som en plattform som gör det lättare för heterogena åsikter och information att 

mötas. Därför menar Casteltrione (2014, s. 44) på att Facebook är mindre troligt att skapa en 

”eko-kammare”, det vill säga att endast likasinnade personer interagerar med varandra.   

 För att vidare förklara relationen selektiv exponering och Facebook konstruerar 

Casteltrione en modell. Denna kallar han för Dual Routes of Exposure Model. Modellen 

presenterar två möjliga sätt för konsumtion av politisk information på Facebook: the direct 

route och the accidental route. Den första syftar till att användaren har kontroll över flödet 

och aktivt styr vad hen tillskansar sig för information utifrån egna preferenser och intressen. 

Den senare innebär det motsatta, det vill säga att användaren passivt och oavsiktligt exponeras 

för information (Casteltrione 2014, s. 43). Casteltrione påpekar att det är svårt att definiera 

konsekvenserna av respektive informationsväg. Båda kan tänkas främja men även motverka 

selektiv exponering.  

 Även om Casteltrione är försiktig med sitt påstående och tillägger att ingen är immun 

för selektiv exponering är resonemanget högst intressant av framför allt två anledningar. Först 

eftersom Casteltrione, till skillnad från Thorson, väljer att uppmärksamma EdgeRank och 

dess påverkan på den politiska konsumtionen.   

 För det andra är det av intresse i och med att resonemanget motsäger vår egen hypotes. 

Det behöver inte betyda att vi har fel och Casteltrione har rätt eller vice versa. Det belyser 

snarare internets och framför allt Facebooks komplexitet och behovet av att ytterligare forska 

inom området. Det ska också poängteras att Casteltriones undersökning innehar en helt annan 

population. Casteltrione undersöker två med Sverige icke-jämförbara länder och resultaten 

kan rimligtvis skilja sig åt. 
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4.	  Teori 
 

För att undersöka hur Facebook påverkar debattklimatet och den politiska interaktionen 

kommer vi att utgå ifrån tre teorier. Teorierna presenteras separat och vi kommer även belysa 

varför de är passande för vårt syfte och våra frågeställningar. Viktiga termer och begrepp 

kommer att översättas och därefter används den svenska benämningen. Avslutningsvis 

kommer vi i avsnittet att presentera hur dessa teorier sammanflätas till ett teoretiskt ramverk. 

 

4.1	  Identification	  theory 

 

Vi kommer att koppla våra resultat till Kenneth Burkes retoriska teori om identifikation. Till 

att börja med bör vi definiera ämnet retorik och vilken tolkning av ämnet vi utgår ifrån. 

Aristoteles beskrev retorik på följande sätt: “Låt retoriken vara en förmåga att i varje enskilt 

fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande. Denna uppgift har ingen annan 

konst” (Akujärvi 2012, s. 69). Det är denna definition av ämnet vi kommer använda oss av. 

 För oss som retoriker är det naturligt att applicera Burkes teori på undersökningen då 

vi ser identifikation som en viktig bakomliggande faktor till hur människor interagerar. 

Dessutom är retoriken en tvärvetenskap, vilket möjliggör teoretiska kopplingar till andra 

vetenskaper. I det finns också ett värde av att öka kunskapen om hur retorik och medie- och 

kommunikationskunskap kan kombineras. 

 Genom att använda oss av Burkes teori kan vi utröna vilka sorters identifikation som 

ligger till grund för den politiska interaktionen på Facebook, och som i förlängningen alltså 

formar debatten. 

När det kommer till Kenneth Burkes teori om identifikation menar han att övertygande 

eller övertalande kan ske genom att personer identifierar sig med något eller någon annan. 

Genom att person A finner likheter i person eller sak B uppstår en identifikation däremellan 

som kan skapa en övertygande eller övertalande effekt. Denna identifikation kan ske på ett 

antal olika sätt, och vi kommer nedan att beskriva dessa.  
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4.1.1	  Identification	  and	  consubstantiality 

 

“A är inte identisk med sin kollega B. Men gällande deras gemensamma intressen, identifierar 

sig A med B. A kan också identifiera sig med B även om deras intressen inte är gemensamma, 

om A uppfattar att de är gemensamma, eller blir övertygad om det”. 

En identifikation som uppstår genom att person A uppfattar gemensamma intressen 

med person eller sak B. Ett exempel är att jag ser att någon gillar samma litteratur som jag, 

och jag identifierar mig alltså med den personen, och blir då troligtvis mer välvilligt inställd 

till hen. En blir alltså “ett” med det identifierade subjektet samtidigt som en är ett eget “jag”. 

(Burke 1989, s. 180) 

 

 

4.1.2	  Identification	  and	  autonomy 

 

En identifikation som sker genom uppfattade gemensamma aktiviteter. Ett exempel skulle 

kunna vara att vi båda läser samma kurs på universitetet, vi identifierar oss med varandra 

genom det. Men vad kursen innebär för oss kan ha två helt skilda förklaringar. För mig kan 

det vara förberedande för framtida arbete, för dig är det intressant ur ett rent akademiskt syfte. 

Det är alltså den mest objektiva tolkningen av en aktivitet och den renaste formen av den som 

skapar identifikationen, men vilken innebörd kursen har för oss som personer, och huruvida vi 

tolkar innehåll och slutprodukt annorlunda spelar alltså inte in. (Burke 1989, s. 186) 

 

4.1.3	  Identification	  and	  property 

 

Denna typ av identifikation syftar till den som kan ske genom uppfattade gemensamma 

fysiska ägodelar eller egendom, och att en genom dessa identifierar sig med något eller någon 

annan. Det handlar alltså att genom materialistiska tillgångar skapa en uppfattad identifikation 

med någon annan, och genom detta övertyga eller övertala hen om något. Det går också enligt 

Burke att uppfatta det som tillgångar i en bredare mening. Då talar han om tillgångar som 

bland andra ekonomisk eller social status, klasstillhörighet eller kulturell status. (Burke 1989, 

s. 183) 
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4.1.4	  Identification	  and	  cunning 

 

En identifikation som skapas i och med ett sorts självbedrägeri. På ett halvt om halvt 

omedvetet sätt kan vi övertyga oss själva genom ett slags halvsanningar. En kan exemplifiera 

detta genom att applicera det på vissa politiker som lyckas lura sig själva att tro att allt som 

det egna partiet saluför som politik är det enda rätta och att politikern successivt tror att det 

hen tidigare uppfattade som kompromisser med sitt samvete, nu blir sanningar. Det innebär 

alltså att källkritik på ett sätt försvinner, och en tror blint på det en ser eller läser. (Burke 

1969, ss. 35-37) 

 

4.2	  Selective	  Exposure	  theory 

 

Selective Exposure theory bygger på att vi människor föredrar att tillskansa oss information 

som stödjer eller bekräftar ens egen åsikt och vidare försummar information som står i 

konflikt med den egna åsikten (Stroud 2010, ss. 556-557).2 Teorin utvecklades initialt av 

sociologen Paul Lazarsfeld och kompletterades senare av psykologen Leon Festingers teori 

om kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans syftar till en obehagskänsla som uppstår hos en när 

en uppfattar sig ha flera motstridiga attityder eller åsikter (Nationalencyklopedin 2015, 

”dissonansteori”). Kopplingen mellan selektiv exponering och kognitiv dissonans ligger också 

däri. Genom att motverka kognitiv dissonans förväntas en välja selektiv exponering och på så 

sätt komma mer till tillfreds med sig själv. Till en början omfattade teorin mer traditionella 

aspekter av psykologi och sociologi men har nu även använts som teoretisk utgångspunkt i 

forskning kring online-beteende.  

 Genom att använda oss av denna teori - och se till vilken grad selektiv exponering 

förekommer - ger det oss ytterligare inblick i hur den politiska interaktionen på Facebook 

formas och ter sig. Eftersom teorin menar att vi föredrar information som stödjer eller 

bekräftar våra egna åsikter, blir det för oss intressant att undersöka om så faktiskt är fallet på 

Facebook, och om detta bidrar till en ökad politisk polarisering. 
 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Selective Exposure kommer härifrån benämnas som selektiv exponering 
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4.3	  Spiral	  of	  silence 

 

Spiral of silence är en teori utvecklad av statsvetaren Elisabeth Noelle-Neumann 1974.3 

Teorin bygger på idén att personer som uppfattar att sin åsikt står i minoritet i förhållande till 

majoritetsuppfattningen tenderar att vara tysta och inte uttrycka sin åsikt (Noelle-Neumann 

1993, s. 5). Anledningen enligt teorin kan bland annat tänkas bero på rädsla för att bli isolerad 

på grund av att en innehar en avvikande åsikt. Även repressalier eller mer extrema former av 

isolering, som att förlora jobbet eller sociala påföljder, presenteras som tänkbara orsaker till 

tystnaden. För den som har en åsikt i linje med majoritetsuppfattningen antas effekten vara 

det motsatta. En individ som innehar en “dominant” åsikt är således mer trolig att uttrycka 

den publikt. Detta kan ge en missvisande bild av hur debattklimatet ser ut och följaktligen 

förstärks spiralen av tystnad (Noelle-Neumann 1993, ss. 5-7).  

Hur tystnadsspiralen kan påverka politiskt deltagande talar Silvia Knobloch-

Westerwick kort om i sin artikel “Selective Exposure for Better or Worse: Its Mediating Role 

for Online News’ Impact on Political Participation”. Knoblock-Westerwick hänvisar där till 

tidigare forskning vars resultat visar på att ens politiska deltagande och aktivitet främjas av att 

exponeras för attityd-konsekvent (överensstämmande) information. Tvärtemot hämmas ens 

politiska deltagande och aktivitet om en exponeras för attityd-inkonsekvent information 

(Knobloch-Westerwick 2014, ss. 184-185). Slutligen är det värt att betona att denna teori inte 

specifikt är kopplat till online-beteende utan mänskligt beteende i stort. 

Denna teori har vi valt att använda eftersom vi ser det som ett relevant komplement till 

selektiv exponering. Det finns en närliggande teoretisk koppling mellan selektiv exponering 

och tystnadsspiralen, vilket också Knobloch-Westerwick nämner i sin artikel (2014, ss. 184-

185). 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Spiral of silence kommer härifrån benämnas som tystnadsspiralen. 
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4.4	  Teoretiskt	  ramverk	  

	  

Med	  hjälp	  av	  vårt	  teoretiska	  ramverk	  vill	  vi	  besvara	  frågeställningarna:	  

	  

• Ökar den politiska polariseringen på och genom Facebook? 

• Vilka faktorer påverkar den politiska polariseringen på Facebook? 

• Finns det skillnader ifråga om politisk interaktion och polarisering mellan olika 

åldersgrupper? 

	  

	  

Därför vill vi ytterligare belysa hur vi tänker använda oss av dem och hur de är kopplade till 

varandra.  

Först och främst ser vi identifikation som en viktig tänkbar faktor för en ökad politisk 

polarisering på Facebook. Genom att omge sig med människor en identifierar sig med ökar 

homogeniteten. Det leder oss naturligt in på vad detta skapar, mer specifikt. Där kan vi 

använda oss av selektiv exponering. Dessa teorier är närbesläktade eftersom de går hand i 

hand. Identifikation skapar ett mer homogent flöde, vilket i sin tur leder till ökad selektiv 

exponering. Skillnaden mellan de två teorierna är att "identification theory" endast vill belysa 

vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för vår identifikation, men lägger inga 

värderingar i vad denna identifikation har för ytterligare följder. Det är där selektiv 

exponering tar vid, som ytterligare belyser vad dessa typer av identifikation innebär, på ett 

mer kritiskt sätt.  

Slutligen anser vi att tystnadsspiralen även den kopplas till de två föregående 

teorierna, då ökad gemensam identifikation (homogenitet) leder till selektiv exponering 

(attityd-konsekvent information) som i sin tur leder till en tystnadsspiral. Alltså ett flöde där 

homogena dominanta åsikter får stort utrymme, och personer med mindre dominanta åsikter 

hamnar i periferin. Genom att undersöka till vilken grad detta pågår på Facebook anser vi oss 

kunna besvara våra frågeställningar. 

 

	  



	   22 

5.	  Metod 

                   

Vi kommer i vår uppsats att använda oss av en kvalitativ metod bestående av 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 19) bör den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun ses ”som en intervju med målet att erhålla beskrivningar 

av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen”. Syftet 

med metoden är att framför allt erhålla beskrivningar snarare än tolkningar och analyser. 

Intervjumetoden bygger inte på standardiserade formulärfrågor men ska inte heller utformas 

som ett helt öppet vardagssamtal. Intervjun utförs med hjälp av en intervjuguide bestående av 

öppna frågor som utgår ifrån på förhand definierade teman. I vårt fall innebär “livsvärld” 

Facebook och den politiska interaktionen som äger rum där.  

Vi anser att denna metod är bäst lämpad då en kvalitativ studie ger vår undersökning 

mer fördjupade svar. Intervjupersonernas svar och beskrivningar ligger till grund för 

analysen. Det är deras egna idéer och tankar som står i centrum. Vi behöver 

intervjupersonernas personliga svar, då det annars är omöjligt för oss att se in i deras privata 

sociala mediaflöden, och dessutom granska alla deras kontakter och dessas ståndpunkter. 

Genom denna kvalitativa metod kan vi dels få svar kring intervjupersonernas egna beteende 

på Facebook samt hur de uppfattar sin omgivning. Detta ger oss den bästa möjligheten att få 

både en djupare samt en översiktlig bild av Facebook-beteende och till vilken grad en politisk 

polarisering existerar. 

 Som tidigare sagt är vårt område relativt oetablerat inom forskningen och utifrån den 

premissen menar Grant McCracken att samtalsintervjuer är en lämplig metod. McCracken 

menar bland annat på̊ att det i mer kvalitativt inriktade metoder inte finns samma krav på 

tydligt definierade och isolerade kategorier. Han skriver att området, som i vårt fall, kan vara 

outforskat och att det därför är svårt att precist identifiera och definiera adekvata kategorier 

(Esaiasson 2007, s. 285).  
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5.1	  Urval 

 

För att genomföra våra intervjuer har vi använt oss av ett så kallat bekvämlighetsurval, ibland 

även kallat Första-bästaurval. Vid ett bekvämlighetsurval använder en sig av de 

analysenheter som är enklast att få tag på. Vårt urval, det vill säga undersökningens 

intervjupersoner, kommer alltså bli personer i vår direkta eller indirekta närhet som för oss är 

enkla att kontakta. Esaiasson beskriver i boken Metodpraktikan (2007, s. 214) 

bekvämlighetsurval som ett urval “där man använder sig av de analysenheter som är enklast 

att få tag i utan att ens bekymra sig över en tänkbar urvalsram”. Tillvägagångssättet för 

urvalet har bestått att vi har publicerat varsin Facebook-status där vi informerat kort om vår 

undersökning och att vi söker intervjupersoner (Se bilaga 2). Dessutom har vi publicerat 

samma inlägg i diverse Facebook-grupper. Tack vare dessa statusar och inlägg har personer 

frivilligt anmält sig och vi har därefter kontaktat dem för att bestämma tid och plats för 

intervjun. 

Vi har valt att intervjua tio personer och dessa kategoriseras i två olika åldersgrupper - 

förstagångsväljare (18-22 år) och personer i åldrarna 34-38. Åldersskillnaden mellan de två 

åldersgrupperna motiveras med att den yngre generationen har växt upp med Facebook som 

en naturlig del av det vardagliga livet, medan den äldre generationen har introducerats till det 

vid en redan vuxen ålder. Därför bör förhållningssättet till Facebook vara olikt mellan dessa 

grupper. 

Åldersgruppernas skilda tekniska bakgrund och ålder hoppas vi ska kunna bidra till ett 

intressant och för uppsatsen relevant jämförande perspektiv. Genom att använda sig av två 

olika åldersgrupper istället för en är det dessutom möjligt att kunna säga något om en större 

population. Som tidigare nämnt är vår undersökning av kvalitativ karaktär och tio 

intervjupersoner är knappast representativt för en större population. Trots det kan en 

undersökning med två olika åldersgrupper erbjuda fler perspektiv och infallsvinklar för att 

förstå vårt forskningsproblem. 

     Vidare strävar vi efter en så pass jämn könsfördelning som möjligt hos våra 

intervjupersoner. Åldersgrupp 1 (18-22 år) kommer att bestå av två män och tre kvinnor. 

åldersgrupp 2 (34-38 år) kommer bestå av tre män och två kvinnor. Gemensamt för alla 

intervjupersoner är att de är aktiva på Facebook, det vill säga är online dagligen.  

 Något som skiljer åldersgrupperna åt är deras geografiska härkomst. Åldersgrupp 1 

innefattar personer boende i Uppsala, medan åldersgrupp 2 innefattar personer boende i 

Örebro. Åldersgruppernas skilda boendeort beror på att vi i vårt urval av åldersgrupp 2 fann 
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det svårt att hitta intervjupersoner i Uppsala och därför fick vända oss till Örebro. Vi finner 

städerna relativt lika i populationsstorlek, och eftersom båda är residensstäder i sina landskap 

bör skillnaderna inte vara större än marginella när det kommer till socioekonomiska och 

kulturella aspekter. Även om det kan tänkas finnas intressanta likheter eller skillnader mellan 

Uppsala-bor och Örebro-bor är uppsatsens huvudsakliga jämförelsevinkel den åldersmässiga 

mellan åldersgrupperna.  

 Vi kommer att genomföra personliga intervjuer där endast en av oss är närvarande. Vi 

tror på ett mer intimt samtal, framför allt när vårt forskningsproblem är inriktat mot ett 

känsligt ämne som politik. Att en av oss är ensam med intervjupersonen innebär dock inte att 

intervjupersonen automatiskt kommer öppna upp sig och berätta allt om deras politiska 

interaktion och politiska ståndpunkt, utan det är upp till oss själva under intervjun att skapa ett 

förtroende och få intervjupersonen att känna sig trygg.   

 Det ska också sägas att vi är väl medvetna att eftersom vi är två̊ personer som 

intervjuar på̊ varsitt håll, så kan svaren skilja sig utifrån vem av oss det är som sköter 

intervjun, då våra olika personligheter, ålder, utseende och framtoning kan ge oss varierande 

svar. För att göra våra intervjuer så pass lika som möjligt har vi innan genomfört testintervjuer 

på varsitt håll, och sedan jämfört varandras svar och intervjuteknik. På så sätt är vår 

förhoppning att vi i genomförandet av intervjuerna varit så konsekventa som möjligt. Det är 

också̊ ett sätt att få svar på hur väl våra intervjufrågor fungerar och om det är något i 

intervjuns upplägg som behöver ändras. 

I Metodpraktikan talar Esaiasson (2007, s. 98) om forskningsdesign, vilket innebär hur 

en väljer att lägga upp själva uppsatsen eller forskningen. En av uppgifterna i 

forskningsdesignen är att hitta jämförelsepunkter och Esaiasson presenterar tre olika 

jämförelsepunkter med tre olika syften. Den första syftar till att jämföra för att pröva teorier, 

den andra för att utveckla teorier och den tredje för att beskriva. Gällande den första punkten 

är det teorin ifråga som står i fokus, arbetet utgår alltså från en vald teori som står i fokus 

(Esaiasson 2007, ss. 101-103). Den andra punkten innebär att teorier ska kunna utvecklas 

utifrån arbetet som görs, alltså ett teorigenererande arbete. Att jämföra för att utveckla teorier 

syftar också till att utveckla teorier i förhållande till det specifika forskningsproblem man 

undersöker (Esaiasson 2007, s. 123). Den tredje och sista punkten handlar mer om att 

beskriva ett fenomen och använda sig av teorier för att göra detta, vilket kan klassas som ett 

teorikonsumerande arbete (Esaiasson 2007, ss. 153-154). 
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När det kommer till vårt arbete blir den tredje punkten den vi utgår ifrån, eftersom vi vill 

beskriva ett samtida fenomen i samhället. Vår uppsats syftar till att vara ett 

teorikonsumerande arbete. Med hjälp av intervjupersonernas svar vill vi beskriva fenomenet 

politisk polarisering på Facebook utifrån teorier vi finner adekvata. Detta är alltså vad som 

klassas som ett teorikonsumerande arbete. Vår förhoppning är dock att vår uppsats inte enbart 

blir teorikonsumerande utan även teoriutvecklande, eftersom forskningen kring Facebook och 

politisk polarisering är begränsad. 

Eftersom metoden vi har valt är kvalitativ är den inte optimal ur ett generaliseringsperspektiv, 

då den inte kan säkerställa att urvalet är representativt för en större population. Detta är dock 

inte målet med undersökningen. Vi är inte intresserade av att undersöka en större population, 

utan vill istället beskriva och ta fram det unika hos våra intervjupersoner.  
 

5.2	  Genomförande 

 

Arbetsfördelningen vid genomförandet av intervjuerna har varit jämlik. En av oss har 

intervjuat åldersgrupp 1 och den andra åldersgrupp 2. Längden på intervjuerna har varierat 

något då den längsta varit 1 timme och 16 minuter och den kortaste 30 minuter. Gällande 

uppsatsens replikerbarhet vill vi påpeka att intervjuerna genomförts på ett antal olika platser 

som bestämts utifrån intervjupersonernas preferenser. Sju intervjuer har genomförts i egen 

bostad och tre på olika caféer. Vi har tagit del av varandras intervjuer både i verbal och 

skriftlig form. Transkriberingen valde vi dock att dela upp, likt intervjuerna, utifrån 

åldersgrupp. Detta faller sig naturligt då det finns en fördel att transkribera den intervju en 

själv genomfört, i och med att en lättare kan begripa avbrutna eller ofärdiga resonemang. 

Intervjuerna har transkriberats ordagrant, med några få undantag för när 

intervjupersonerna helt och hållet kommit bort från ämnet. Att transkribera ordagrant må vara 

tidskrävande men vi har ansett det nödvändigt att skapa en så bra förståelse som möjligt kring 

detta komplexa forskningsområde. En ordagrann transkribering gör det dessutom lättare att 

tolka och förstå vad intervjupersonernas menar. För att slutligen underlätta genomgången av 

materialet har vi i transkriberingen kategoriserat materialet utifrån de förutbestämda teman vi 

gjorde i och med vår intervjuguide.  

Som Kvale och Brinkmann betonar i sin bok (2014, ss. 107-110) är informerat 

samtycke och konfidentialitet viktigt vid intervjuer. Vi har därför inför intervjuerna gett 

intervjupersonerna en kort bakgrund om uppsatsen, intervjuns syfte och deras roll som 
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deltagare i vårt forskningsarbete. Det gör också att en måste överväga hur mycket information 

om intervjuns syfte som ska avslöjas för intervjupersonen. I somliga fall är det möjligt att vara 

mer öppen med syftet och intervjuns upplägg, i andra fall som exempelvis våra intervjuer är 

det viktigt att ändå vara något restriktiv i beskrivningen av intervjun. Detta eftersom vi i våra 

intervjuer använt oss av en så kallad ”tratteknik”. Tratteknik beskrivs av Kvale & Brinkmann 

(2014 s. 108) som en intervju med en ”gradvis insnävning mot ämnet”. Genom denna teknik 

förväntas intervjupersonen svara mer spontant och inte vara styrd av undersökningens 

specifika syfte. I vårt fall har det varit viktigt att inte nämna begreppet politisk polarisering i 

beskrivningen av intervjuns syfte. Detta eftersom det är undersökningens specifika syfte och 

vi vill inte medvetet styra intervjupersonerna i den riktningen. 

Det kan även vara fördelaktigt att använda sig av denna tratteknik när intervjun berör 

politik. Detta på grund av att politiska åsikter får ses som ett känsligt ämne och något 

personer rent generellt helst håller för sig själva. Därför ställer det höga krav på̊ oss som 

intervjuare att upprätta en god och trygg kontakt med våra intervjupersoner, för att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för tillräckligt ingående svar. Samtliga intervjupersoner har 

meddelats att intervjun bandas och att de kommer förbli anonyma. Därför har vi valt att 

använda påhittade namn. Det är också viktigt att citaten från intervjuerna inte på något sätt 

riskerar att avslöja intervjupersonernas identitet. Detta har vi försökt undvika i den mån det är 

möjligt. För det är samtidigt ett svårt etiskt övervägande, i och med att citat riskerar att bli 

tagna ur sin kontext om för mycket information undanhålls. 
 

 

Tabell A - Åldersgrupp 1 (18-22 år) 

 

Ort Namn Intervjulängd Intervjuplats 

Uppsala Thea 35 min Hemma 

Uppsala Josef 42 min Hemma 

Uppsala Sofia 53 min Café 

Uppsala Frida 57 min Hemma 

Uppsala Gustav 40 min Café 

 



	   27 

Tabell B - Åldersgrupp 2 (34-38 år) 

 

Ort Namn Intervjulängd Intervjuplats 

Örebro Ulrika 30 min Hemma 

Örebro Carl 63 min Hemma 

Örebro Tim 30 min Hemma 

Örebro Magdalena 43 min Café 

Örebro Rickard 76 min Hemma 

	  

	  

5.3	  Material 

  

Materialet vi utgår ifrån är våra tio transkriberade intervjuer. Detta material kommer nedan att 

kategoriseras och tematiseras utifrån vad vi anser passande och relevant. Vi har i och med 

våra intervjuer funnit att många av våra intervjupersoner svarat liknande när det kommer till 

ett flertal av våra frågor och känner oss därför säkra på att kunna uttyda vissa mönster och 

övergripande teman. 
 

5.4	  Operationalisering 

 

Under arbetet fram till själva intervjuerna har vi utformat en tematiserad intervjuguide (se 

bilaga 1). Intervjuguiden har sedan varit vår utgångspunkt vid genomförandet av intervjuerna. 

Varje intervju har självfallet sin egen struktur i och med att varje intervjuperson ger olika svar 

och således kräver olika typer av följdfrågor. Det är dock viktigt att våra intervjuer ändå 

förhåller sig till den grundstruktur vi på förhand etablerat. Som tidigare nämnt har vi genom 

vår intervjuguide försökt arbeta utifrån en tratteknik, det vill säga att vi inleder intervjun med 

mer allmänna frågor kring Facebook och deras användande, för att sedan smalna av och 

specificera oss på den politiska interaktionen och deras reflektioner kring den. Målet med vår 

intervjuguide är att innefatta de relevanta aspekterna kring Facebook och politisk polarisering. 
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5.5	  Analysmodell 

 

Uppsatsen resultatredovisning grundar sig i åtta undersökningsteman. Dessa har identifierats 

och kategoriserats dels utifrån vår intervjuguide och dels utifrån vad vi under intervjuerna har 

identifierat som viktiga bakomliggande strukturer till hur den politiska interaktionen på 

Facebook ter sig. Med detta som bakgrund har vi valt att formulera följande teman: 
 

1. Syfte med Facebook - Ursprungligt och nuvarande syfte med Facebook. 

2. Innehåll - Vad för typ av innehåll ses och hur frekvent. 

3. Redigering - Frekvens av egen redigering gällande vänner och inlägg. 

4. Politisk aktivitet - Grad av aktivitet, typ av aktivitet. 

5. Ton - Frågor kring debattklimatet och den generella tonen på Facebook. 

6. Osäkerhet - Frågor kring osäkerhet när det kommer till att delta på Facebook. 

7. Online/Offlinebeteende - Om och hur beteendet skiljer sig online kontra offline. 

8. Generell syn på Facebook - Påverkan på samhället, positiv eller negativ syn på 

Facebook. 

 

Det är dessa åtta undersökningsteman som vi i analysen kommer reducera ytterligare för att 

innefattas av övergripande bakomliggande faktorer. 
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6.	  Empiri	  	  

	  
Nedan följer en redogörelse för vår empiri utifrån vår analysmodell. Vi kommer att gå igenom 

åldersgrupperna var för sig för att sedan göra en jämförelse grupperna emellan. Även om 

teorierna kan komma att nämnas är vårt syfte med detta avsnitt att beskriva 

intervjupersonernas svar. 

6.1	  Åldersgrupp	  1	  (18-‐22	  år)	  

	  

6.1.1	  Syfte	  med	  Facebook	  

	  
Facebook med sina många funktioner kan tänkas svara för många olika syften men hos den 

yngre åldersgruppen har det gått att uttyda två gemensamma och mer övergripande syften för 

deras Facebook-användning. I centrum för användandet står information och chatt. Gällande 

information handlar det framför allt om att ta del av information snarare än att dela med sig av 

information. Informationen är bland annat kopplad till olika Facebook-grupper, nyhetsflödet 

och evenemang. Utan Facebook upplevs det som att en missar mycket och att det nästan är 

omöjligt att vara utan. Det ska här också tilläggas att samtliga i denna åldersgrupp är studenter 

och beskriver Facebook som ett nödvändigt verktyg för kommunikation i samband med 

grupparbeten i skolan.  

 Hos de yngre är det dock en som skiljer sig jämfört med övriga i sitt syfte med 

Facebook. Till skillnad från övriga inom åldersgruppen handlar Facebook om att dela med sig 

av information snarare än att enbart ta del av information. Den information som han delar 

med sig av är dels egna artiklar och dels artiklar som andra skrivit. Jämfört med övriga finns 

också ett politiskt syfte och han säger att “man blir så lost politiskt och vad som händer i 

världen om man inte är med på Facebook”. (Gustav, 22) 

6.1.2	  Innehåll 

 

Innehållet i den yngre åldersgruppens flöde består av mycket olika typer av information. Det 

är allt från bilder, statusar och videoklipp. Just videoklipp var något som många ansåg har 

ökat frekvensmässigt i deras flöde. Gemensamt var att flödet uppfattades som väldigt 

intensivt och att det var otroligt mycket budskap hela tiden.  Utifrån det vi fått höra tolkar vi 

att majoriteten av deras flöde består av politiska inlägg, något som återigen kan förklaras med 
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att det varit ett supervalår. Karaktären på de politiska inläggen ansågs av flera inom 

åldersgruppen var något ensidigt och domineras av likasinnade. Till exempel berättade en av 

de yngre att av hennes 400 vänner gillade 90 stycken Feministisk Initiativ på Facebook 

(Sofia, 21). Detta hade också påverkat hennes flöde och vad som förekom mest frekvent. 

En av de yngre berättade också om ett aktivt val som han gjort för att förändra det, 

enligt honom, homogena Facebook-flödet. Han hade för ett tag sen börjat märka att 

nyhetsflödet nästan enbart bestod av åsikter som han höll med om. Därför valde han att börja 

följa flera olika personer och sidor som var oliksinnade, med syftet att kunna få en mer 

balanserad världsbild. (Gustav, 22) 

 

6.1.3	  Redigering 

 

Svaren har varierat något hos dem yngre men gemensamt för dem är att alla någon gång har 

redigerat sitt flöde eller sin vänskapskrets på grund av politiska anledningar. Majoriteten av 

de yngre är mer restriktiva med vad som krävs för att de ska ta bort eller dölja någon från sitt 

flöde. För dem mer restriktiva krävdes upprepade kränkningar eller extrema åsikter som 

bygger på rasism eller sexism. En av de yngre uppgav dock att det krävdes relativt lite för att 

hen skulle redigera sitt flöde. Det kan till exempel ske om det dyker upp något som hen inte 

håller med om eller bara blir irriterad på. 

Samtliga inom den yngre åldersgruppen brukar också redigera sitt flöde genom att 

dölja eller ta personer som antingen lägger upp väldigt mycket information eller information, 

inte politik nödvändigtvis, som bara är helt ointressant för dem själva. 

Inställningen till själva redigerings-funktionen var något varierande. Majoriteten ansåg 

att det kunde vara problematiskt att redigera sitt flöde och anpassa det efter ens åsikter eller 

värderingar. Ett par talade även att det i slutändan kan leda till en skev världsbild ifall det 

enbart syns information eller åsikter som en själv håller med om.  

En annan såg helt tvärtemot på redigeringsfunktionen och ansåg att det inte finns 

någon problematik att redigera sitt flöde. Anledningen var helt enkelt att det var för henne 

självklart att ta bort personer eller åsikter som hon inte håller med om. (Thea, 21)  

I intervjuerna talade vi dessutom om filter bubbles, vilket enbart en av de yngre kände 

till (Gustav, 22). Några av dem hade dock misstänkt att så var fallet i och med att de noterat 

att vissa typer av inlägg kontinuerligt dykt upp i deras flöde. Flera av de yngre ansåg att en 

filter bubble i grund och botten var bra eftersom den skapar ett intressantare och roligare 



	   31 

flöde, då de får se saker som är intressanta och relevanta för dem. Samtidigt såg de också en 

problematik i det i och med att samma typ av inlägg kommer upp och att ens 

informationsintag blir väldigt styrt. En person var dock enbart kritisk till funktionen eftersom 

det gjorde att han enbart fick upp saker som han gillar och allt annat försvinner (Gustav, 22). 

För honom var det viktigt att få en mer nyanserad bild av en händelse. 
 

6.1.4	  Politisk	  aktivitet 

 

Genom intervjuerna har vi i denna åldersgrupp kunna identifiera tre olika typer av användare 

sett till politisk aktivitet. Dessa är: 
 

• Aktiv - Interagerar dagligen politiskt → Tar del av politiska budskap samt sprider och 

skapar egna politiska budskap. 

• Semi-aktiv - Interagerar ibland politiskt → Tar del av politiska budskap samt sprider 

politiska budskap. 

• Passiv - Interagerar aldrig politiskt → Tar enbart del av politiska budskap som dyker 

upp i nyhetsflödet. 
 

Den aktive användaren interagerar dagligen politiskt genom att kommentera, dela och gilla 

politiska inlägg. Viktigt hos den aktive användaren är att ta del av flera olika sidor och möta 

olika typer av argument. Därför följer personen också många olika politiska sidor eller 

personer på Facebook. Det krävs väldigt lite för att personen ska kommentera, dela eller gilla.  

Den semi-aktive användaren interagerar politiskt då och då. Oftast sker interaktionen 

genom en delning eller like, det är sällan som användaren kommenterar något. När eller om 

användaren kommenterar beror det bland annat på att den uppfattar att felaktig eller vinklad 

information har används som argument eller att användaren uppfattat en åsikt så idiotisk så att 

denne “inte kunnat hålla sig från att kommentera”. Jämfört med den aktive användaren finns 

inte samma intresse att ta del av flera olika åsiktssidor och att diskutera med personer av en 

annan politisk åsikt.  

Den passive användaren interagerar aldrig och saknar ett politiskt intresse 

överhuvudtaget. Samtidigt tar användaren del av politiska budskap genom nyhetsflödet och 

inlägg som publiceras där. 
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Flera av de yngre har också diskuterat kring värdet av en kommentar, en delning eller en 

“like”. Att kommentera ses som det mest ambitiösa och det som kräver mest energi och 

engagemang. Det krävs till exempel betydligt mer för att kommentera än att dela en artikel 

eller gilla ett inlägg. En kommentar betyder mer och är ett tydligare ställningstagande helt 

enkelt. En delning ligger någonstans i mitten och har inte samma betydelse som en 

kommentar men är ett större ställningstagande än en like. En like, som dessutom är väldigt 

svårbedömd, ansågs av de yngre som något lättare att dela ut och något som inte betyder lika 

mycket.  

Totalt sett är den politiska aktiviteten inom åldersgruppen låg, trots att en av 

intervjupersonerna går att kategorisera som aktiv. Vidare har flera av de yngre påpekat att den 

generella politiska aktiviteten på Facebook upplevts som betydligt högre jämfört med tidigare 

år. Anledningen till det menar de bland annat är att det har varit ett “supervalår” och att det 

publicerats otroligt mycket material och information kopplat till riksdagspolitiken. Ett par av 

de yngre uppfattade dock inte den höga politiska aktiviteten enbart kopplat till supervalåret, 

utan något som bara ökat generellt. 
 

6.1.5	  Ton	  

	  

När det kommer till politiska diskussioner på Facebook uppfattade flera av de yngre att 

debatterna ofta tenderar att bli hätska och otrevliga. Istället för att diskutera sakfrågan kan 

diskussionerna istället handla mer om personangrepp och förminskningar av den andres 

personlighet, kunskap eller argumentation. En person ansåg också att detta blev tydligast i 

långa diskussioner som involverade många människor. I det fallet menade han på ju längre 

ner en scrollade ner i kommentarsfältet desto lägre blev kvalitén på argumentationen och 

desto fler blev personangreppen (Josef, 22). De yngre har inte sett den otrevliga tonen kopplat 

till något specifikt ämne utan har talat i mer generella termer gällande politisk interaktion. 

 Samtidigt påpekade en av dem en viktig aspekt i diskussionen om ton på Facebook 

och hur vi tilltalar andra, nämligen anonymitet (Sofia, 21). Även om det självfallet går att 

göra påhittade konton på Facebook är vi betydligt mindre anonyma där än på till exempel 

Twitter eller Instagram. Det går därför att tänka sig att, vilket en person också påpekade, det 

skapar en trevligare stämning i och med att folk inte kan dölja sig på samma sätt som på 

Twitter. Detta exemplifierades också ytterligare då en annan person, som förvisso menade på 

att tonen på Facebook var otrevlig, hävdade att tonen var otrevligast på Twitter. Avsaknaden 
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av anonymitet som den beskrivits förväntas i så fall att göra folk mindre benägna att använda 

sig av personangrepp eller skriva nedlåtande kommentarer som en konsekvens av att 

Facebook är mer personligt och öppet.    

 Vad vi kunnat se i vårt resultat är att Facebook, trots att det inte är anonymt, ändå 

kännetecknas av en politisk interaktion som är otrevlig och hätsk. De yngre har dock inte 

velat koppla den otrevliga och hätska tonen specifikt till Facebook. Istället har det påpekats 

att det är något som “ligger i tiden” med sociala medier och som märks lite var som helst där 

det förekommer politisk debatt.  

6.1.6	  Osäkerhet 

 

Denna kategori är relevant att koppla och jämföra med online/offline. Några i den yngre 

åldersgruppen menade på att deras politiska aktivitet var större offline och såg Facebook som 

en hämmande plattform för deras politiska aktivitet online. Det som ansågs jobbigt med 

Facebook är att alla ser vad en skriver. Skriver en ett inlägg eller en kommentar kan det synas 

för alla i ens vänkrets och kan spridas vidare ytterligare till andra personer. Osäkerheten kring 

vem som kan se ens politiska aktivitet var något som upplevdes som jobbigt och ibland 

skapade prestationsångest. 

Som nämns senare i empirin om online/offline fanns det hos några inom den yngre 

åldersgruppen en övertygelse om att diskussion ansikte mot ansikte håller en högre kvalité 

och nivå. Detta resonemang gick åter att känna igen när vi talade om osäkerhet för att posta 

politiska inlägg. Det som också beskrivits som en osäkerhets-faktor, förutom synligheten och 

spridningen, är den hätska tonen. Den hätska tonen har av den yngre åldersgruppen upplevts 

som en begränsning i Facebooks debattklimat. Även om de skulle vilja posta något politiskt 

orkar de oftast inte göra det på grund av att det inte orkar med allt tjafs som följer med ett 

politiskt inlägg. Detta resonemang påminner om det som beskrivits av Thorsons 

intervjupersoner. 

De osäkerheter som beskrivits ovan är hänvisade till de yngre som är semi-aktiva 

användare politiskt. De interagerar sällan men när de väl gör det är kraven höga. Framför allt 

är det väldigt viktigt att fakta stämmer, eftersom fakta-fel enligt dem semi-aktiva användarna 

är något som motdebattörer omedelbart hugger på. Själva inlägget eller kommentaren måste 

också vara “bra”, genomtänkt och bidra konstruktivt med något nytt till debatten.  
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6.1.7	  Online/Offline	  

	  

I intervjuerna har vi även diskuterat kring huruvida åldersgruppernas online-beteende politiskt 

sett stämmer överens med deras politiska beteende eller aktivitet utanför dator- eller 

mobilskärmen, det vill säga offline. Svaren hos de yngre var något varierande men den 

tydligaste trenden som gick att utläsa var att det inom åldersgruppen föll sig mer bekvämt och 

tilltalande att diskutera politik offline. Några menade på att de var mer bekväma utanför 

Facebook-miljön och att det i ansikte mot ansikte var möjligt att ha en mer anständig debatt. 

 Intressant för denna aspekt var också att den aktive användarens beteende skilde sig 

helt online kontra offline. Online var det som sagt ständig politisk interaktion men offline och 

i umgänge med kompisar eller bekanta var politiken inte alls lika dominant. Istället belystes 

offline-miljön som mer social och frikopplad från politiska diskussioner. Det ska dock 

tilläggas att hen tidigare varit partipolitiskt aktiv men numera frånsagt sig alla politiska 

uppdrag. 

6.1.8	  Generell	  syn	  på	  Facebook 

 

När vi diskuterat kring Facebooks påverkan på samhällsdebatten finns det en genomgående 

observation som varit central hos de yngre. Debatten på Facebook har beskrivits som väldigt 

onyanserad och att det ofta är svart eller vitt, rätt eller fel och att det är oftast är extrema 

motpoler som diskuterar. Dessa beskrivningar har inte alltid varit kopplade till specifikt 

politiska ideologier, men en annan person har beskrivit det som att “Det känns som det oftast 

är väldigt starka motparter ställs mot varandra. Att det är väldigt vänster eller väldigt höger 

som diskuterar med varandra”. 

Flera av de yngre upplevde också en problematik med en likasinnad Facebook-debatt 

och menade att det skulle kunna leda till en skev världsbild, i och med att en ständigt får sina 

egna åsikter och värderingar bekräftade. En person tog upp ett exempel som visade en skev 

världsbild förmedlad på Facebook. En vän till personen hade i samband med riksdagsvalet 

2014 blivit väldigt förvånad över att Folkpartiet fått så få röster och inte var ett av de största 

partierna i Sverige. Det menade hen berodde på att hens vän enbart hade Facebook-vänner 

som sympatiserar med Folkpartiet och att den typen av politisk interaktion är dominant i hens 

flöde. (Frida, 21) 
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Slutligen ska sägas den yngre åldersgruppen i grund och botten såg Facebook som positivt för 

samhällsdebatten, trots att de såg en viss problematik med hur den politiska interaktionen på 

Facebook utvecklats och ter sig i dagsläget.  
 

6.2	  Åldersgrupp	  2	  (34-‐38	  år)	  

	  

6.2.1	  Syfte	  med	  Facebook	  
 

Gällande anledningen till att de äldre har och använder Facebook idag så varierade svaren en 

del, även om de flesta generellt beskrev liknande syfte. De flesta svarade att de till en början 

skaffade Facebook för att leta reda på och få kontakt med vänner både i sin närhet, i resten av 

Sverige och i resten av världen. Det var alltså den primära anledningen till att i stort sett alla 

skaffade det. Det var ett nytt och enkelt sätt att återkopplad med vänner och bekanta som 

kanske inte längre gick att träffa i verkligheten, och skriva till och chatta med dessa. Men 

denna ursprungliga Facebook-funktion har idag förändrats inom den äldre åldersgruppen. 

Idag finns inte samma behov att leta upp personer, eftersom de helt enkelt nu redan är vän 

med alla de kan tänka sig. Det huvudsakliga syftet till att ha Facebook idag är för att enkelt 

chatta med vänner - istället för att ringa eller smsa - och att få en inblick i deras vardagliga liv. 

En intervjuperson svarade att hen huvudsakligen använde Facebook i arbetssyfte, för att 

enkelt kommunicera med många samtidigt, och på så sätt ta del av och delge information till 

grupper. Andra såg det som en underhållningskälla då de kunde se roliga bilder och 

videoklipp från både vänner och från andra delar av världen - alltså material som inte är 

kopplade till dem själva eller någon i deras närhet.  

Många beskrev det nu även mer som en vanesak, efter att Facebook blivit tillgängligt 

på deras telefoner, att det nu var ett tidsfördriv att några gånger om dagen gå in och scrolla 

igenom sitt nyhetsflöde, mer “slentrianmässigt”. Ytterligare en anledning till att de hade 

Facebook menade många var för att inte missa saker. En så stor del av deras umgängeskrets 

använder sig av Facebook och om en då inte är med där så uteblir en stor del av informationen 

och kommunikationen som pågår i ens liv. Att ta del av information kring händelser och fester 

eller evenemang ansåg många var en bra funktion på Facebook som underlättade deras 

vardagliga liv. 
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Det var endast en av äldre som svarade att hon huvudsakligen använde Facebook för politisk 

interaktion. Hon menade då att Facebook i första hand användes för att delta i och starta 

politiska diskussioner, det var det som hon tyckte var mest intressant, roligt och relevant. Hon 

använde även Facebook av de andra anledningarna ovan beskrivna, men framför allt för att ta 

del av och sprida politisk information och åsikter. (Magdalena, 36) 

 

6.2.2	  Innehåll 

 

Det innehåll som de äldre såg i sitt nyhetsflöde var för många ganska likt. Många berättade att 

de det senaste året märkt att fler och fler videoklipp dök upp i deras flöden, trots att de inte 

gillat sidorna som la upp dem eller liknande. I många fall berättade de även om att inlägg som 

vänners vänner gjort dök upp i deras flöde, och att fler inlägg som deras vänner gillade nu 

kom upp jämfört med tidigare. 

 Själva innehållet varierade från personliga uppdateringar kring vänners privatliv, 

roliga bilder och videoklipp, politiska inlägg från huvudsakligen vänner och vänners vänner 

till sponsrade inlägg från olika föreningar, organisationer och företag. Även här talade många 

om att de märkte av en filter bubble, då de sponsrade inläggen ofta fokuserade på saker som 

de nyligen sökt på eller gillat på webben. 

 När vi ställde frågan: Ser du oftast åsikter du håller med om eller åsikter du inte håller 

med om så var svaren ganska lika. De flesta svarade att de ungefär ser lika mycket åsikter 

som de håller med om som inte. Detta tyder på att den äldre åldersgruppens nyhetsflöde 

innehåller åsikter från båda sidor av spektret och att de inte redigerat speciellt mycket själva. 

En av personerna uppfattade dock nyhetsflödet ensidigt, då hon sa att hon nästan bara såg 

åsikter hon höll med om. Hon kopplade detta till att de i sin umgängeskrets var väldigt 

homogena och tyckte lika om väldigt mycket (Magdalena, 36). Huruvida detta berodde delvis 

på egen redigering framkom inte helt, men hon sa att hon tidigare tagit bort vänner med 

avvikande åsikter, vilket kan vara en bidragande faktor till det ensidiga flödet.  

En av de äldre svarade dock tvärtom. Han såg alltså mest åsikter han inte höll med om. Men 

detta ansåg han berodde på att alla åsikter uttrycktes så svart eller vitt. Han menade att även 

om han kanske höll med en person i sakfrågan, så uttrycktes åsikten på ett så pass vinklat sätt 

att det blev svårt att hålla med om den fullt ut. (Carl, 35) 
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6.2.3	  Redigering 

 

Gällande den egna redigeringsmöjligheten som finns på Facebook var svaren hos den äldre 

åldersgruppen varierande. Vissa hade nästan aldrig använt sig av den mer än att de korrigerat 

stavningen i vissa inlägg eller tagit bort något de skrivit, medan andra aktivt valt att använda 

sig av den på grund av en mängd anledningar 

 Anledningarna till redigeringen varierade och var bland annat på grund av att de var 

trötta på att se bilder och inlägg om människors vardag, att de inte längre hade kontakt med 

personen och därför tog bort den, eller att det var människor med, enligt dem själva, skeva 

politiska åsikter som de inte kunde stå bakom eller ville se, och därför tog bort personerna 

från sin vänlista. 

 Vi förklarade även för den äldre åldersgruppen vad en filter bubble är och hur de 

manifesteras, och frågade om de märkt av dessa och vad de tyckte om dem. Svaren varierade 

även här då många kunde se en positiv effekt av filter bubbles, för att hjälpa till att navigera i 

det massiva informationsflöde som existerar på Facebook, medan vissa tyckte att det var 

rentav otäckt att de samlar in information och profilerar människor på ett sådant sätt. Att 

Facebook utifrån vissa algoritmer bestämmer vad en ser tyckte många var problematiskt, då 

detta omöjligt kunde vara en rättvis filtrering, enligt dem. Risken att faktiskt missa relevant 

information och att själv få bestämma helt över ens innehåll var något de flesta motsatte sig. 

En intressant synpunkt var att tankesprånget till att åsiktsregistrering skulle kunna pågå inte 

var långt. Efter att vi förklarat vad filter bubbles var svarade samtliga att de märkt av det på 

något sätt. Det kunde variera från att de nyligen sökt på resor och därefter hade erbjudanden 

om billiga resor dykt upp som sponsrade inlägg, till att de angett olika intressen eller 

arbetsplatser på Facebook, och därefter hade sponsrade inlägg kopplade till detta dykt upp. 

 När vi frågade vad de äldre tyckte om den egna redigeringsmöjligheten var de flesta 

positivt inställda. De flesta tyckte att det var bra att de kunde välja själva vad de inte ville se, 

och då alltså ta bort det. Vissa hade valt att dölja vissa vänners inlägg av olika anledningar, 

vissa hade tagit bort vänner på grund av politiska åsikter, och vissa för att de inte längre hade 

någon kontakt med personen.  

Endast en av de äldre reflekterade ytterligare kring att det kunde ha konsekvenser att 

ta bort vänner med avvikande politisk åsikt. Han resonerade som så att det var negativt för då 

utesluter en denna person från en större politisk debatt, och menade att det var bättre att 

bemöta avvikande åsikter än att istället blunda för problemet och ta bort personen. (Carl, 35) 
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Den personen som hade valt att ta bort vänner på grund av politiska åsikter menade dock att 

det var personer som uttryckte rent nazistiska åsikter, och därför inte hade något med henne 

att göra. När det kom till mindre radikala men avvikande åsikter menade hon att hon hellre 

försökte debattera och resonera med personen ifråga. (Magdalena, 36) 

 

6.2.4	  Politisk	  aktivitet	  

	  

När det kommer till den äldre åldersgruppens politiska aktivitet på Facebook. har den varierat, 

men övergripande kan vi ändå säga att den är relativt låg. De flesta har svarat att de nästan 

aldrig kommenterar, och om de väl kommenterar så är det på politiska åsikter de anser är helt 

absurda. De flesta har då gett svar som pekar på att det är rasistiska åsikter som får dem att 

engagera sig och argumentera.  

Graden av aktivitet går även att koppla till olika styrkor, där en “like” eller att gilla ett 

inlägg eller en kommentar är ganska enkelt och görs oftare på grund av att det kräver en 

mindre insats - och blir på så sätt - svagt när det kommer till styrka. För att personerna ska 

kommentera och faktiskt börja debattera krävs ett större engagemang och det behöver vara ett 

ämne de verkligen känner behöver bemötas - alltså blir handlingen att kommentera - starkare. 

Det var endast en av de äldre som svarade att hon minst en gång om dagen debatterade 

och diskuterade politik på Facebook. Ämnena varierade från kommunala skolfrågor till 

nationella politiska och mönstret med styrka på handling återkom även här. Hon menade att 

om det var en åsikt hon höll med om så var en like tillräckligt för att stödja åsikten, men om 

det var en avvikande åsikt än den hon hade fordrades en större handling, som var att 

kommentera och påbörja en diskussion.  (Magdalena, 36) 

I många av intervjuerna med de äldre framkom dock att de varit mer benägna att delta 

i politisk aktivitet på Facebook under det senaste året, vilket går att koppla till att det varit ett 

så kallat “supervalår”. De beskrev det i många fall som att eftersom mängden av politik de ser 

på Facebook ökat så har även deras benägenhet att delta i diskussionen ökat, i många fall 

precis innan riksdagsvalet. 

 Vi kan även här koppla personerna till de olika typer av användare vi tidigare 

definierat, då både aktiva, semi-aktiva och inaktiva användare fanns. Den vanligaste typen av 

användare vi här kunnat uttyda är den semi-aktiva användaren, alltså någon som sällan deltar i 

den politiska debatten på Facebook. Det var endast en av personerna som var aktiv politiskt 

dagligen (aktiv användare) och även en som aldrig engagerat sig (passiv användare). 
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6.2.5	  Ton 

 

Något vi inte ställde så mycket frågor kring, men som framkom i nästan alla intervjuer, var 

svar gällande den allmänna tonen på Facebook. Som vi presenterat tidigare talade många om 

en rätt-eller-fel-, eller svart eller vitt-syn när det kom till debatter och diskussioner på 

Facebook. Och här kopplade många det även till att en hårdare ton förekom på Facebook. 

Många av de äldre menade att eftersom en saklig debatt oftast inte förekom så tog många till 

hårda och i många fall rena personangrepp i sina kommentarer. De tillskrev denna hårda ton - 

i många fall - till den anonymitet och det skydd som Facebook erbjuder. Det är skillnad på att 

sitta gömd och säker i sitt eget hem och slänga ur sig hätska kommentarer via ett tangentbord 

mot att göra det ansikte mot ansikte till samma person. Många menade alltså att själva formen 

på kommunikationen - att den sker online och inte ansikte mot ansikte - bidrar till ett hårdare 

debattklimat och en hårdare ton i samtalen.  

 Detta svar kom i många fall fram när vi ställde frågan kring skillnader på Facebook 

som debattforum kontra mer traditionella medier, eller innan Facebooks tid - när en kanske 

debatterade ansikte mot ansikte. Svaren på denna fråga återspeglade alltså i många fall att en 

stor skillnad med debattklimatet på Facebook jämfört med andra former att det är hårdare och 

råare. 
 

6.2.6	  Osäkerhet 

 

Vi ställde också frågan: Tänker du dig för innan du postar något politiskt på Facebook? Detta 

för att se hur deras tankegång var innan de valde att dela med sig av något, och om de på ett 

eller annat sätt kände någon osäkerhet inför att göra detta. 

Svaren som framkom var likartade. Många menade att de tänker sig noga för innan de 

postar något. De kollade noggrant igenom sina källor om de länkade till något. De kollade 

igenom sina formuleringar och att inga stavfel förekom, men framför allt så tänkte de sig för 

vad för sorts material det var de postade. Om det var något som de verkligen kunde stå för. 

De flesta svarade att de nästan aldrig postar något, vare sig politiskt eller av annan 

karaktär. Oftast var anledningen till detta en osäkerhet gällande vilka som skulle se inlägget, 

och vad de skulle tycka. Många kände att de ville vara så privata som möjligt på Facebook 

och inte dela med sig för mycket av sin privatperson. En av de äldre menade att ”de som 

behöver veta allt om mig vet det redan”, utanför Facebooks ramar. Och andra menade att de 

helt enkelt känner sig obekväma med att ge ut för mycket av sig själva. Men det vanligaste 
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svaret på denna fråga var att de äldre aldrig eller sällan postade något politiskt på Facebook, 

och om de gjorde det tänkte de sig noga för innan - på möjliga följder och reaktioner - för att 

på så vis kunna vara säkra på att de står bakom sitt inlägg. 
 

6.2.7	  Online/Offline 

 

Gällande skillnader hos den äldre åldersgruppens politiska agerande online och offline 

liknade svaren varandra i mångt och mycket. De flesta menade att det var mycket mer troligt 

att de skulle ta en diskussion offline än online. Anledningarna till detta var att de oftast kände 

sig säkrare på att deras budskap skulle nå fram bättre offline än online. I verkligheten kan de 

ytterligare och lättare förklara hur de menar, och formatet underlättar dessutom längre 

utläggningar och resonemang. Många uttryckte även att de kände det mer meningsfullt att 

föra en diskussion i verkligheten då den blir mer saklig och djupare, medan den på Facebook 

reduceras till sitt mest extrema väsen och att det är mer pajkastning än diskussion som 

förekommer.  

Alla utom en svarade dessutom att de nästan aldrig skulle ge sig in i en politisk 

diskussion online - om det inte var något extremt upprörande de såg - så det var alltså bara en 

som regelbundet diskuterade online. 

Den äldre åldersgruppens svar på denna fråga går även att koppla till den tidigare 

kategorin om de tänker sig för innan de postar något politiskt online. Då många menade att de 

i verkligheten kan se att personen de diskuterar med förstår deras ståndpunkt, och 

kommunikationen når bara den som de vill nå till. Alltså att de lättare kan kontrollera vem 

som tar del av kommunikationen. 
 

6.2.8	  Generell	  syn	  på	  Facebook	  

	  

Majoriteten i den äldre åldersgruppen hade en positiv inställning till Facebook, då de alla 

menade att Facebook inkluderar fler människor i debatten. Det huvudsakliga skälet till detta 

menade de var att det är enklare att gå in på Facebook och ta del av information än det är att 

aktivt söka upp det själv via mer traditionella medier eller ansikte mot ansikte.  De flesta 

menade att det är positivt att fler och fler engagerar sig politiskt - om så än ytligt - än att bara 

ett fåtal deltar i samhällsdebatten i mer etablerade traditionella och svåråtkomliga medier. 

Många menade helt enkelt att Facebook underlättade för människor i periferin att delta, även 
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om de sitter i en stuga någonstans ute på landet eller liknande, så kan de genom en dator, 

smartphone eller tablet delta i diskussioner, och ökade därför det allmänna deltagandet. Detta 

var de flestas grundinställning till Facebook som debattforum, och de såg det i stort som en 

positiv kraft för människor att ha möjlighet att ta ställning. 

Vi följde upp detta med att fråga om de kunde se något problematiskt med Facebook 

som debattforum, och här framkom en hel del intressanta svar. Alla inom den äldre 

åldersgruppen reflekterade vidare - på ett sätt eller annat - kring den möjliga politiska 

polariseringen som skulle kunna pågå på Facebook (vissa med den exakta benämningen 

polarisering, och vissa med andra ordalag). Utifrån att vi förklarat och diskuterat filter 

bubbles och även deras egen möjlighet till redigering uttryckte alla en oro av att en skev 

världsbild skulle kunna uppstå. Om de i viss mån blir matade av sådant algoritmen tror att de 

vill se utifrån tidigare preferenser, och de även väljer att själva redigera bort sådant de finner 

stötande eller irrelevant så menade de äldre att det kan vara problematiskt eftersom det 

inskränker dem. Många menade även att om Facebook är ens huvudsakliga informationskälla, 

och en inte är källkritisk kan även detta vara problematiskt då även det kan bidra till en vriden 

verklighetsuppfattning. Alla uttryckte att debatten på Facebook kan vara väldigt vinklad och 

polariserad, då det oftast är svart eller vitt, rätt eller fel. Några gråzoner där en saklig debatt 

eller diskussion kan förekomma finns knappt.  

En person gav ett väldigt målande exempel. Hen är lärare i en skolklass där eleverna 

inför riksdagsvalet hade engagerat sig politiskt för att föra deras valda partis åsikter, och den 

största delen av denna debatt och spridning förekom på Facebook. När så valresultatet föll var 

eleverna chockade över att deras partier fått en så liten andel av rösterna, eftersom de utifrån 

sina nyhetsflöden på Facebook hade trott att dessa partier skulle få den största andelen av 

rösterna, för det var ju dessa partiers åsikter de såg på Facebook.  (Rickard, 38) 

Mer än en intervjuperson berättade även att de ansåg det som problematiskt att en stor 

del av kommunikationen faktiskt uteblir på Facebook. Det är väldigt svårt att förmedla ton, 

och kroppsspråk försvinner helt. Detta menade personerna underlättar att missförstånd 

uppstår, och att diskussionen eskalerar i och med detta. En intervjuperson menade också att 

det kan ske missförstånd i och med kommentarsfältens utformning. Eftersom 

kommunikationen kan ske hela tiden, även när en inte är online, så kan en missa en stor del av 

debatten som förekommit medan en varit offline. När en då loggar in igen har hundra- eller 

tusentals kommentarer tillkommit, och den ursprungliga kontexten kan då vara förlorad 

(Rickard, 38). 
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En av de äldre nämnde även en annan intressant aspekt när det kom till debatten på Facebook. 

Nämligen att koncentrationsspannet inte är lika högt där som i en diskussion ansikte mot 

ansikte. Han menade att på Facebook eftersöks oftast färdigpaketerade lösningar och svar. 

Han ansåg att debatten på Facebook inte lämpade sig för långa utläggningar och resonemang, 

utan drog parallellen till Twitter med sina 140 karaktärer per inlägg, att de bör vara korta, och 

på så vis är forumet bättre lämpat för kortare och slagkraftiga inlägg - som kanske inte alltid 

berättar hela historian. Han menade att denna “färdigpaketerade” syn på saker och ting bidrog 

till problematiken kring debatten på Facebook, och att folk som faktiskt hade många och 

sakliga inlägg i debatten inte hördes, eftersom deras långa inlägg ofta förbisågs i och med att 

koncentrationen och fokus för att läsa igenom deras långa inlägg inte fanns. (Rickard, 38) 

När det kom till innehåll i den debatt som pågår på Facebook uttryckte många här 

även liknande åsikter, nämligen att det oftast är sensationella och enskilda händelser som 

förstoras upp och får utrymme. De menade att det vanligtvis inte är de viktigare - men 

tråkigare - ämnena som diskuteras, utan det är sådant som är sensationellt och oftast kopplat 

till en isolerad händelse som hamnar under förstoringsglaset. Att sådana händelser 

diskuterades ansåg många som problematiskt eftersom de oftast ger en missvisande och 

vinklad bild av en händelse beroende på vilken källa en väljer att använda sig av. Även här 

uttryckte många denna rätt-eller-fel syn på saker och ting. Antingen var någonting helt rätt, 

eller helt fel, och diskussionerna ter sig därefter. Både källorna och debattörerna är extremt 

vinklade. 

Utöver detta såg en del av de äldre det som problematiskt att det är en liten del av den 

totala Facebook-populationen som står för en stor del av åsiktsbildningen. Det är oftast 

extrema åsikter åt något håll som får fäste och debatteras, och det är oftast ett fåtal personer 

med dessa åsikter som sprider dem. Detta menade de äldre också skulle kunna bidra till att en 

skev bild av händelser eller ämnen som sprids.   

Detta var den generella beskrivningen av problematiken enligt den äldre 

åldersgruppen. Men som sagt så var nästan alla överens om att Facebook som debattforum i 

grund och botten bör främja samhällsdebatten eftersom möjligheten finns för fler att engagera 

och uttrycka sig. 
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6.3	  Jämförande	  genomgång	  	  

	  

6.3.1	  Syfte	  med	  Facebook	  

	  

Utifrån det vi sett från båda åldersgrupper finns en hel del likheter när det kommer till syfte 

med Facebook. De flesta i båda åldersgrupper har svarat att de primärt använder Facebook på 

grund av deras snabba kommunikationsmodell. Det är enklare och snabbare att chatta via 

Facebook än att skicka ett sms eller ringa. De flesta tycker även att det är lättare att hålla koll 

på framtida händelser och evenemang genom att kolla upp det på Facebook. Gällande politisk 

interaktion så var det en person i vardera åldersgrupp som svarade att de använde Facebook 

primärt i politiskt syfte, både för att ta del av och delge information.  

Något som även framkom i ett antal intervjuer inom båda åldersgrupperna var att 

Facebook användes i underhållningssyfte. Att se bilder, videoklipp eller humoristiska 

uppdateringar och inlägg sågs som roligt och i vissas fall - avslappnande. Facebook fungerade 

som ett sätt att varva ner och koppla av. Detta var dock inte uppskattat av alla, och några inom 

varje åldersgrupp menade att det blivit alltför mycket “nonsens” på Facebook, att det nu 

svämmades över med klipp och bilder från diverse personer och sidor. 

Den aspekten som framhävdes av nästan samtliga intervjupersoner, oavsett 

åldersgrupp, var att det kändes som om de skulle missa en hel del väsentligt om de inte hade 

Facebook, eftersom nästan alla använder sig av det nu för tiden. Rädslan för att bli 

bortkopplad, eller att missa något i sin närhet var något som beskrevs av nästan samtliga. Här 

kan vi se ett exempel på Facebooks storhet och styrka, användarantalet. Mediet har lyckats 

integrera sig så pass väl i människors dagliga liv att mycket styrs via Facebook. Nästan alla 

evenemang och händelser som planeras skapas på Facebook, och inbjudan till dessa skickas 

även ut via Facebook. Det är otroligt mycket smidigare att göra på detta sätt, än att till 

exempel skicka ut inbjudningar via mail, post, sms eller individuella samtal. Därför var de 

flesta eniga om att den snabba kommunikationen i samband med rädslan om att missa 

väsentlig information var primära syften till att ha Facebook. 
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6.3.2	  Innehåll 

 

Det vi kan säga om det generella innehållet i de båda åldersgruppernas flöden är att det rent 

kategoriskt sett består av liknande saker. Statusuppdateringar från vänner, bilder och 

videoklipp är något som är vanligt oavsett åldersgrupp, och visar alltså vad som verkar vara 

det generella innehållet på Facebook, utifrån vårt urval. Båda åldersgrupperna har även talat 

om en hel del politiska inlägg, och då mestadels från andra vänner och vänners vänner. 

 En skillnad som vi ändå kan märka mellan åldersgrupperna är att det politiska innehåll 

de ser skiljer sig gällande deras egna åsikter. Den yngre åldersgruppen visade mycket större 

tecken på en politisk polarisering, eftersom de i större utsträckning mest såg åsikter som de 

själva höll med om. I denna åldersgrupp framkom det mycket tydligare att de hade ett ensidigt 

nyhetsflöde jämfört med den äldre. I den äldre åldersgruppen var det bara en person som såg 

detta ensidiga flöde, med åsikter som hen höll med om. Resten av personerna i den äldre 

åldersgruppen talade om att de såg ungefär lika mycket de höll med om, som inte. I den yngre 

åldersgruppen var det endast en person som menade att hen såg många åsikter hen inte höll 

med om. Detta förklarades med att hen aktivt valt att söka upp dessa åsikter, eftersom hen 

märkt att hens nyhetsflöde enbart bestod av liktänkande, och därför ville se den andra sidans 

åsikter.   

 Huruvida denna skillnad beror på en större egen redigering hos den yngre 

åldersgruppen eller om Facebooks algoritmer kunnat precisera bättre kring deras intressen är 

svårt att svara på. Dock kan vi rent generellt säga att den yngre åldersgruppen verkar vara 

flitigare användare av den egna redigeringsmöjligheten, och är mer insatta i dess användande 

och funktioner, än den äldre. Något som den äldre åldersgruppen ofta uttryckte var också att 

de inte la in så mycket information om sig själva på Facebook, och många följde eller gillade 

inte så många sidor, jämfört med den yngre åldersgruppen. Det är därför rimligt att anta att 

den algoritm som integrerats i Facebook bättre kunnat precisera den yngre åldersgruppens 

preferenser, eftersom de - utifrån våra svar - är mer inkluderande av sig själva på sidan. 
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6.3.3	  Redigering	  

	  
	  
Redigerings-funktionen användes mer flitigt hos de yngre. De äldre använde främst 

funktionen till att redigera stavfel eller ta bort något de något skrivit. Det fanns inte samma 

politiska koppling till redigerings-funktionen som hos de yngre. De yngre använde dock 

också funktionen till att korrigera stavfel, faktafel eller resonemang som de i efterhand velat 

omformulera. Att redigera om faktafel ansågs viktigt, i och med att faktafel på Facebook är 

något som beskrivits som väldigt “genant” och något som i en debatt påpekas omedelbart. 

Men framför allt hade alla i den yngre åldersgruppen tagit bort eller dolt någon vän på grund 

av den uttryckt politiska åsikter eller värderingar som hen inte höll med om. Vissa redigerade 

oftare än andra, men centralt är att samtliga brukat funktionen med samma syfte.  

 Jämfört med de äldre där enbart en redigerat sitt flöde på grund av politiska åsikter, 

går det att se en tydlig skillnad i synen på och användandet av redigerings-funktionen mellan 

de yngre och äldre. De yngre är mer aktiva och mer måna om att redigera sitt flöde utifrån 

vissa politiska preferenser. Det finns också en större önskan hos de yngre att få sitt flöde mer 

intressant och städat från ointressanta inlägg, statusar och bilder. Därför har flera av de yngre 

även redigerat sitt flöde utan politiska anledningar och dolt personer som antingen lagt upp 

för mycket information eller helt enkelt bara ointressant information (Se matbild).

 Själva användandet av funktionen skiljde sig alltså något, gällande attityden och 

inställningen till redigering av flödet fanns dock fler likheter åldersgrupperna emellan. 

Oavsett ålder eller om en redigerade eller ej menade de på att det finns en problematik att en 

redigerar sitt flöde “för mycket” och anpassar det efter ens egna åsikter och världsbild. De 

personer som redigerats bort på grund av oliktänkande åsikter var oftast byggda på rasism, 

sexism eller nazism. Det är alltså mer grundläggande ideologiska värderingar som i de här 

fallen lett till en redigering. Flera av intervjupersoner har beskrivit det som att personer de 

redigerat bort är människor med extrema åsikter som inte har samma syn på världen som en 

själv och därför inte ens går att resonera med.    

 Att en som Facebook-användare, till exempel den äldre gruppen, inte aktivt redigerar 

och anpassar sitt flöde betyder inte att det är fritt från redigering och att flödet är en blandning 

av alla tänkbara åsikter och värderingar. Här spelar EdgeRank en stor roll på grund av att det 

påverkar varje användares flöde. Trots dess centrala roll var kännedomen om dess existens 

låg. Endast en av alla tio intervjupersoner visste vad filter EdgeRank var och hur det fungerar. 

Precis som med redigering av flödet lyftes en problematik med filter bubbles, samtidigt som 
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det också fanns en positiv inställning till funktionen. Det positiva ansågs vara att flödet blir 

intressantare och att en får upp information som faktiskt är relevant för en. Problemet med 

funktionen var dels att det uppfattades som läskigt att Facebook har så mycket information 

om en, och dels att filter bubbles förhindrar en från att få en varierat intag av åsikter i sitt 

flöde.  

6.3.4	  Politisk	  aktivitet 

 

Totalt sett tillhör de flesta av våra intervjupersoner användar-typen semi-aktiv användare. Det 

vill säga någon som delar en artikel eller inlägg då och då men som sällan kommenterar. För 

att den semi-aktive användaren ska kommentera har det i båda åldrarna krävts att någon annan 

har uttryckt extrema åsikter. Detta skiljer markant mot den aktiva användaren som 

identifierades inom båda åldersgrupperna. Den aktive användaren diskuterar med likasinnade 

och oliksinnade, oavsett om det rör extrema åsikter.  

Gemensamt för åldersgrupperna har även varit värderingen av att kommentera, gilla 

och dela. Att kommentera kräver störst engagemang och handlingen blir således starkare. 

Jämfört med att gilla och dela är en kommentar ett större ställningstagande, i och med att en 

tydligt berättar vilken åsikt en har. Även om en rimligtvis kan föreställa sig att en främst gillar 

eller delar åsikter som en håller med om, är en like eller en delning mer svårbedömt i det 

avseendet. Det kan också tänkas vara anledningen till att åldersgrupperna ansåg att det var 

enklare att gilla eller dela något gentemot att kommentera. Denna inställning och låga 

politiska aktivitet går hos den yngre åldersgruppen att koppla till den osäkerhet och sociala 

tvetydighet några av dem talade om. 
 

6.3.5	  Online/Offline 

 

Gällande skillnader på intervjupersonernas benägenhet att ta politiska diskussioner online 

kontra offline så är svaren för respektive åldersgrupp jämförbara. I stort sett alla berättade om 

en debatt på Facebook som är svår att ta, då den ofta är osaklig och reduceras till pajkastning 

mellan olika deltagare. I stort sett alla intervjupersoner menade att de är mer benägna att ta en 

diskussion i verkligheten än på Facebook - där nästan ingen diskuterade eller debatterade 

politik av de svarande. I varje åldersgrupp fanns det också här varsin person som berättade att 

de dock tog diskussioner på Facebook, och att de kände det som givande. Den ena av dessa 

menade dock att hen var än mer benägen att ta diskussionen i verkligheten då det låg i hens 
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natur, medan den andre - som var aktiv politiskt på Facebook - menade att hen i verkligheten 

var mindre benägen att ta diskussioner, eftersom hen debatterade så pass flitigt online. När 

hens umgängeskrets väl träffades var det mer socialt umgänge och “häng” som prioriterades. 

Något som de flesta inom varje åldersgrupp talade om som anledning till att de inte 

diskuterade online var osäkerheten gällande kommunikationen. Med osäkerhet menade de att 

en på Facebook inte kan vara helt säker på vem kommunikationen når. Något som är menat 

för en specifik person kan nå ett flertal andra. Detta menade de var obehagligt då deras röst 

kan bli hörd av fler än de tänkt. En annan anledning var också att det är lätt att bli 

missförstådd över Facebook. Det är lättare i verkligheten att få ut sitt rätta budskap genom att 

sakligt kunna diskutera och i realtid förklara för personen vad en faktiskt menar, genom ett 

mer förutsättningslöst samtal. Att det är svårt att förmedla ton och kroppsspråk via Facebook 

såg också många som problematiskt när det kom till att diskutera online. Men ska vi peka på 

det huvudsakliga skälet till att fler valde att diskutera i verkligheten än på Facebook så är det 

att de då kan vara säkra på att deras kommunikation når dem de vill. 
 

6.3.6	  Osäkerhet 

 

Det har både hos de yngre och de äldre funnits en osäkerhet och en social tvetydighet inför att 

posta politiska inlägg på Facebook. I synnerhet är det Facebooks spridning och svårbedömda 

publik som skapat en osäkerhet. Det är just att en inte vet vem som kommer se ens inlägg, 

med tanke på den spridning Facebook har via delningar och likes. Smått ironiskt är det 

rädslan för att synas på Facebook som är huvudanledningen till att det finns en osäkerhet 

kring att posta politiska inlägg på Facebook. 

Därutöver har de yngre påpekat att den hårda och otrevliga tonen är något som skapat 

en osäkerhet. Intressant i denna jämförelse är att det går att konstatera att de äldre också 

beskrivit tonen på Facebook som “hård och rå”, men trots det inte nämnt det som en 

bidragande orsak för deras låga politiska aktivitet eller att det skulle öka osäkerheten för att 

skriva politiska inlägg. 
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6.3.7	  Ton 

 

Gällande frågan om den generella tonen i diskussionerna på Facebook så framkom liknande 

svar för båda åldersgrupperna. I stort sett alla gav uttryck för att de tyckte att tonen och 

debattklimatet på Facebook var hårt och otrevligt. I den yngre åldersgruppen menade en 

person också att ju längre debatten pågick, desto lägre blev kvalitén på inläggen. 

Genomgående i båda åldersgrupperna var också att mycket personangrepp och rentav hatiska 

inlägg förekom mer frekvent än i diskussioner i verkligheten.  

 När våra intervjupersoner diskuterade möjliga orsaker till detta så skiljde sig svaren 

dock en del. I den yngre åldersgruppen menade de att eftersom Facebook inte är anonymt på 

samma sätt som Twitter till exempel (där en kan välja användarnamn som inte är kopplat till 

ens verkliga namn) så är tonen och klimatet något bättre på Facebook. Att debattklimatet är 

hårdare på Facebook var dock inget den yngre åldersgruppen tillskrev Facebook som specifikt 

forum, utan mer något som ligger i tiden rent generellt i och med införandet av ett flertal 

sociala medier och internetdebatten i sig. 

Den äldre åldersgruppen menade däremot att Facebook trots allt erbjuder en sorts 

anonymitet. Eftersom en sitter skyddad bakom en datorskärm så är det lättare att slänga ur sig 

otrevligheter jämfört med om en hade träffat personen en diskuterade med i verkligheten. Att 

sitta gömd och trygg i sitt eget hem menade många kunde vara en bidragande orsak till att 

debattklimatet på Facebook var hårdare och otrevligare. Det vi kan säga rent generellt är att 

båda åldersgrupperna är överens om att tonen och klimatet är ganska rått på Facebook 

Diskussionen gällande ton på Facebook går också att koppla till svaren som framkom i 

ett antal intervjuer om att en mer svart eller vit-syn på saker och ting råder på Facebook. 

Eftersom debattörer har svårare att se saker ur den andres synvinkel (enligt våra 

intervjupersoner), skulle detta vara en möjlig orsak till det hårdare debattklimatet, då den ene 

alltid har rätt och den andre alltid har fel. 

 

6.3.8	  Generell	  syn	  på	  Facebook 

 

När det kommer till våra intervjupersoners syn på Facebook som debattforum ur ett 

samhällsperspektiv, och huruvida det främjar den allmänna samhällsdebatten kunde ett tydligt 

mönster gå att finna. De flesta i båda åldersgrupper var överens om att Facebook som forum 

bör främja samhällsdebatten i och med att det underlättar för en större mängd människor att 
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engagera sig och ta del av politisk information. Att det är enklare för människor i periferin att 

via internet ta del av och aktivera sig sågs som något genomgående positivt i alla intervjuer.  

Däremot så gav alla uttryck för en viss problematik med debatten på Facebook. Alla tog på ett 

eller annat sätt upp att debatten på Facebook var extremt vinklad och skev, Detta rätt-eller-fel-

synsätt på debatter var något som alla var överens om. Alla gav uttryck för att en polarisering 

pågår på Facebook och att det oftast är extrema åsikter från varsitt håll som möts, om de möts. 

En person i den yngre åldersgruppen talade om två skyttegravar där det endast handlar om 

vem som skriker högst, och inte om det relevanta eller sakliga innehållet. Två målande 

exempel gavs också. En person i den yngre åldersgruppen talade om en vän som blev väldigt 

förvånad av Folkpartiets dåliga resultat i riksdagsvalet eftersom hen utifrån sitt Facebook-

flöde hade trott att de skulle få väldigt mycket röster, eftersom nästan alla hens vänner var 

folkpartister. Vilket visar oss ett tydligt exempel på polarisering och att en felaktig bild av 

verkligheten kan återges på Facebook.     

 Även en person i den äldre åldersgruppen gav ett målande exempel. Han är lärare och 

utifrån sina Facebook-flöden hade klassen trott att två partier skulle få merparten av rösterna. 

När valresultatet så kom in var de chockade över dessa partiers dåliga resultat, och andra 

partiers framgång, eftersom de utifrån sina Facebook-flöden var helt omedvetna om detta. 

Detta visar oss även en tydlig problematik med att ha Facebook som huvudsaklig 

informationskälla, eftersom det uppenbarligen kan ge personer en skev 

verklighetsuppfattning. 

Inom den äldre åldersgruppen reflekterades det en hel del kring möjlig problematik 

med Facebook som faktor i samhällsdebatten. Många menade att om en har Facebook och 

dess “korrigerade” bild av verkligheten som primär informationskälla så kan felaktig och 

vinklad information lätt spridas och få fäste. Många menade också att även om Facebook rent 

objektivt bör främja samhällsdebatt och spridandet av olika åsikter, så kan andelen användare 

som faktiskt sprider information eller propaganda - sett till det totala användarantalet - vara 

relativt litet. Alltså att det är ett fåtal som står för det mesta av innehållet, och därför styr 

diskursen för mycket åt det hållet de vill. 

Även på denna fråga togs den generella tonen på Facebook upp, i samband med att 

folk anser att de alltid har rätt. När skilda åsikter väl möts så är båda parterna redan 

övertygade om att de själva har rätt, och någon saklig diskussion förekommer alltså inte. 

Intervjupersonerna uttryckte detta som problematiskt för debatten, eftersom den då egentligen 

aldrig får rum att växa eller förändras, utan står fast där den började, med två vitt skilda sidor 

som vägrar att höra någonting från den andras sida. 
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Många av svaren på denna fråga går att koppla till de teorier vi valt att använda oss av. Att 

debatten är ensidig och att människor till mestadels väljer att ta del av sådant som de själva 

håller med om går i linje med teorin om selektiv exponering och Burkes teori om 

identifikation. Att även de mest prominenta, och populära åsikterna från respektive sida sprids 

och reproduceras stödjer teorin om tystnadsspiralen som menar att recessiva åsikter går nedåt 

i spiralen och inte får samma utrymme, medan de populära sprids mer och mer och får då 

större utrymme. Utifrån dessa svar kan vi utröna att en politisk polarisering märks av hos våra 

intervjupersoner, och att de själva även ser en stor problematik med detta. Att människors 

Facebook-flöden i många fall är homogena är något som de flesta uttryckt och ser möjliga 

konsekvenser för i ett bredare samhällsperspektiv. Att debatten även blir polariserad inte bara 

utifrån politiska åsikter, utan även beroende på vilken åsikt du än har (alltså jag har rätt, du 

har fel) ses som symptomatiskt och problematiskt med Facebook-debatten,  

Alla intervjupersoner - oavsett åldersgrupp - var i stort sett överens om att det var på 

detta sätt debatten på Facebook tedde sig. Dock var även alla överens om att rent objektivt bör 

Facebook kunna ha en positiv effekt på samhällsdebatten eftersom det i grunden underlättar 

för ett större och mer lättillgängligt deltagande. 
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Tabell C – Sammanfattat resultat av båda åldersgrupper 

 

Syfte med Facebook Information, underhållning, politisk 

interaktion 

Innehåll Politik, bilder, videoklipp, 

statusuppdateringar 

Redigering Större frekvens och kunskap hos den yngre 

åldersgruppen. Mer sporadiskt hos de äldre. 

Politisk aktivitet Semi-aktiv användare dominant hos de 

yngre, passiv användare dominant hos de 

äldre 

Ton Hätsk och osaklig ton. Personangrepp.  

Osäkerhet Osäkerhet inför faktafel, publik och respons 

Online/offline Motsatt beteende. De passiva offline är 

aktiva online och vice versa. 

Generell syn på Facebook Onyanserat debattklimat. Risk för skev 

världsbild. Polarisering. Positiv grundsyn på 

Facebook som politiskt verktyg 
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7.	  ANALYS 

 

I detta avsnitt kommer vi diskutera och analysera vår empiri utifrån det teoretiska ramverk vi 

konstruerat och beskrivit i avsnitt 4. För att vidare undersöka vårt forskningsproblem har vi 

identifierat tre bakomliggande faktorer: Identifikation, selektiv exponering och debattklimat. 

Dessa faktorer grundar sig i vår empiri och innefattar de huvudsakliga tänkbara 

bakomliggande faktorer till en ökad politisk polarisering.  
 

7.1	  Identifikation 

 

En viktig aspekt som framkommit i och med vår undersökning är att olika typer av 

identifikation spelar en stor roll för skapandet av vår världsbild på Facebook. Vi har tidigare i 

uppsatsen gått igenom Kenneth Burkes teori rörande identifikation och har genom vår empiri 

funnit många relevanta kopplingar till denna teori. 

De främsta typerna av identifikation - såsom Burke beskriver dem - vi kommer 

använda oss av är begreppen consubstantiality (1989, s. 180) och cunning (1969, ss. 35-37). 

Dessa identifikationer har vi kunnat uttyda i vår empiri. 

En av våra intervjupersoner ansåg själv att hon hade en väldigt homogen Facebook-

krets. För att exemplifiera detta berättade hon att 90 av hennes 400 Facebook-vänner följer 

precis som hon själv, Feministiskt Initiativ, alltså en identifikation genom gemensamma 

intressen (Burke 1989, s. 180). Hon beskrev det på följande sätt: 
 

Det här tycker jag är extremt problematiskt på ett sätt. Det får ju mig att känna att… Jag gillar ju det. 

Man glömmer ju bort att det finns en hel sida som inte håller med alls. Och då lever man ju i den här 

världsbilden man skapat. Man har ju byggt den här världen av åsikter på Facebook genom likes och 

sidor man likeat. Så bygger man den här staden man lever i på Facebook. Det får ju mig att känna mig 

bra ju. Och lite smart. (Sofia, 21) 

 

Det vi kan utröna från detta citat är hur identifikation skapar den världen en lever i på 

Facebook. Genom att gilla olika sidor och välja att omge sig av människor som en själv 

identifierar sig med är en naturlig följd av detta att ens nyhetsflöde blir ensidigt och endast 

stärker ens egen identitet och det som en identifierar sig med. Burkes teori är i första hand 

menad att förklara retoriska grepp en kan använda sig av för att övertyga eller övertala sina 

åhörare genom identifikation.  Vi kan istället använda denna teori för att visa hur människor 
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använder identifikation för att övertyga eller övertala sig själva om något. Genom att välja att 

se sådant som de identifierar sig med skapar de medvetet - eller omedvetet - ett ensidigt flöde 

av kommunikation de håller med om. 

Vi kan också genom den externa filtreringen se hur algoritmen - som då blir talaren -

 använder sig av denna typ av identifikation för att kategorisera användarna - dess publik, och 

ge dem det de vill ha. Genom att se på vad personer gillar och vad de gör på Facebook 

konstruerar algoritmen ett nyhetsflöde personen kan identifiera sig med, och därför låta sig 

övertygas av. Intervjuerna har även visat att de yngre så väl som de äldre, ser positivt på 

såkallade filter bubbles även om en problematik rörande ett ensidigt flöde också 

uppmärksammats. Flödet har blivit mer intressant enligt dem och det kan tänkas vara på 

grund av att de lättare kan identifiera sig med innehållet i flödet.   

En annan typ av identifikation som Burke förklarar är den som benämns som cunning. 

Burke menar (1969, ss. 35-37) här att en individ kan lura sig själv att tro att allt den läser eller 

tar del av är sant. Ett exempel är en politiker som börjar tro att allt det egna partiet saluför 

som politik är det enda rätta, och där det tidigare fanns källkritik finns nu bara blind tilltro. 

Samma sorts identifikation och självbedrägeri kan vi se spår av på Facebook, eftersom många 

talar om detta ensidiga nyhetsflöde, och att många i den yngre åldersgruppen väljer att enbart 

ta del av information som stämmer överens med deras egna åsikter. I stort sett alla 

intervjupersoner gav oss också en väldigt polariserad bild av rätt och fel. Det finns inget 

mellanting, båda sidor anser sig alltid ha rätt, och någon benägenhet att se den andres sida av 

saker finns inte.  
 

Man har inte så mycket diskussioner tycker jag. Det är mer att man säger sin åsikt till varandra. Det är 

väldigt sällan man ser att någon tar del av vad den andra skriver. Jag	  tycker	  mer	  det	  känns	  som	  att	  det	  

blir	  såhär	  “du	  har	  fel,	  det	  är	  såhär	  det	  är.”	  Sen	  svarar	  nästa	  person	  med	  ”Nej,	  du	  har	  fel!	  Det	  är	  

såhär	  det	  är.”	  Det	  är	  aldrig	  diskussion	  eller	  ett	  samtal.	  Det	  blir	  alltid	  mer	  att	  båda	  tycker	  de	  har	  

rätt.	  (Josef,	  22) 

 

Ovanstående citat är ett praktexempel på hur våra intervjupersoner beskrivit att 

diskussionerna ser ut på Facebook. Denna beskrivning av en väldigt svart eller vit syn på 

saker och ting går i linje med vad Burke säger om cunning identification. Denna sorts 

identifikation är alltså en möjlig faktor till den politiska polariseringen vi sett spår av. För att 

även motivera att vissa personer skapar ensidiga flöden, vill vi visa följande citat:	  “Alltså 

oftast bryr jag mig inte men kommer det upp någonting som jag inte tycker om brukar jag ta 

bort den vännen.” (Thea, 21)  
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Här har vi alltså sett tre tydliga exempel på hur interaktionen på Facebook ter sig, vilka alla 

går att koppla till Burkes begrepp consubstantiality och cunning. Något som är intressant 

gällande denna teori är att den i klassisk och ursprunglig bemärkelse syftar till att visa och 

förstå hur en talare eller författare bäst kan nå sin publik genom identifikation, vilket blir 

svårare för oss eftersom de klassiska rollerna inte rent krasst finns på Facebook. Talare, 

författare och publik blir istället en och samma individ, där de figurerar som allt på en och 

samma gång.  
 

7.2	  Selektiv	  exponering 

 

När identifikation och dess påverkan på nyhetsflödet och individen är kartlagd, leder det oss 

in på ytterligare en tänkbar faktor för polariseringen. Nämligen teorin kring selektiv 

exponering.  

Med bakgrund av teorin om selektiv exponering, där vi människor antas föredra 

information som överensstämmer med vår egen världsbild, är det rimligt att anta att Facebook 

både bidrar och ökar en selektiv exponering (Stroud 2010, ss. 556-557). Till skillnad från 

traditionella medier, där redaktioner väljer ut det innehåll vi bör se, ger sociala medier - som 

Facebook - en helt ny möjlighet att själv välja sitt innehåll, vilket de flesta bör använda sig av 

om vi utgår från selektiv exponering. Möjligheten till att selektivt bestämma sitt innehåll och 

den information en tar del av är alltså större på Facebook och de nya digitala medierna. 

Syftet med selektiv exponering är att motverka kognitiv dissonans, det vill säga 

motverka motstridiga tankar (Stroud 2010, ss. 556-557). Detta är något vi har sett tydliga 

tecken av i våra intervjuer, främst inom den yngre åldersgruppen. Där har alla valt att aktivt 

redigera bort sådant som inte stämmer överens med deras egen världsbild, och väljer hellre 

det unisona och behagliga nyhetsflödet. Viktigt att påpeka är att redigeringen inom den yngre 

åldersgruppen har skett på grund av politiska anledningar. Det har även skett redigering som 

inte varit kopplat till politiken hos båda åldersgrupperna och den förfaller, utifrån vår 

problemformulering och frågeställning, irrelevant. 

Att som de yngre redigera bort oliktänkande går att förklaras utifrån Noelle-Neumanns 

tystnadsspiral (1993, s. 5). Isolation av avvikande åsikter sker genom att åsikterna redigeras 

bort från Facebook-flödet och på så sätt förstärks ytterligare den dominanta 

majoritetsuppfattningen.  
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Varför det skiljer mellan de yngre och äldre i avseendet redigering är svårt att precist svara 

på. En tänkbar anledning är att de yngre är mer aktiva och mer medvetna Facebook-

användare. Det kan därför tänkas göra dem mer mottagliga för selektiv exponering, samtidigt 

som det inte är omöjligt att tänka precis motsatsen. I vårt fall och utifrån våra resultat kan vi 

dock enbart se tecken av att de yngres medvetenhet och aktivitet främjar en selektiv 

exponering. Enligt oss går det att se samband mellan mer aktiva Facebook-användare och en 

selektiv exponering. En aktiv användare som är online frekvent under dagen är troligen, 

utifrån teorin om selektiv exponering, benägen att selektivt sortera bort en hel del information 

och inlägg med tanke på den intensiva och enorma informationsmängd som finns på 

Facebook. Den information eller åsikter som förmodligen filtreras bort, vilket också märkts 

hos den yngre åldersgruppen, är oftast sådant som en inte håller med om eller inte gillar.  

Ett tydligt exempel på vad som kan gå fel vid selektiv exponering gav en av våra 

intervjupersoner - som är lärare i en gymnasieskola - ett exempel på, när han berättade 

följande: 
 

Det var ett antal som nu runt valet fick en liten snedvriden bild av hur, alltså de blev väldigt besvikna på 

valnatten för de hade förväntat sig ett annat utfall. För så såg det ju ut på deras Facebook, i deras flöden 

så fanns ju bara favoritpartiet representerade nästan. Och de kunde inte förstå hur andra partier, och 

särskilt SD då, kunde få så mycket röster. De tyckte det verkade konstigt och dem, blev väldigt 

förvånande, och det var ju på ett sätt bra då att det var ett val så att de fick upp ögonen för det, det är 

inte alla som tycker som du. Och just då så var det väl också det att SD upplevde de hade hemligt vuxit 

till, utom deras kontroll. För de har ju bara ett typ av flöde och fick bara en typ av information. 

(Rickard, 38) 

 

Utöver den egna redigeringen och den aktiva handlingen att selektivt exponera sig för en viss 

information, bidrar även EdgeRank till en selektiv exponering (Casteltrione 2014, s. 42). 

Detta eftersom det utgår från principen - precis som selektiv exponering - att ge dig det du vill 

ha. Facebook beskrivs av en intervjuperson som otillförlitligt där hon ger ett snarlikt exempel: 
 

Det gör ju att man får en väldigt annorlunda syn på världen. Typ en skev världsbild. Jag hade till 

exempel en bekant som var väldigt förvånad över att inte Folkpartiet var det största partiet. ”Alla jag 

känner röstar på de” sa hon. Folkpartiet är ju ett ganska litet parti men hon har ingen bild av att det finns 

andra partitillhörigheter eftersom hon umgås bara i sammanhang där folk röstar som hon. Och om hon 

då uttrycker en åsikt blir den bara bemött av folk som tycker som hon. Det ger inget utbyte. Facebook 

är inte så tillförlitligt. (Frida, 21) 
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Vidare finns även potentiella positiva aspekter av selektiv exponering att belysa, som även 

våra intervjupersoner har påpekat.  
 

Den främjar då debatten i och med att folk får mer information och kunskap om händelser som de själva 

är intresserade av. Det är bra att hitta likasinnade generellt, för det är så som nya åsikter kommer fram. 

Ifall man umgås i heterogena grupper så är det ganska svårt att få nå fram med nya grejer för då det blir 

ofta att man inte hörs. (Gustav, 22) 

 

Genom att förstärka och framhäva sina egna ideal och åsikter genom sitt nyhetsflöde bör det 

ge en ett större självförtroende och en större trygghet i sig själv, vilket kan gynna personen 

även utanför Facebooks ramar. Till följd av att en får kunskap och information om sådant en 

är intresserad av, och genom att finna andra med samma intressen, kan nya insikter och 

åsikter växa fram. Med detta vill vi belysa att selektiv exponering inte är ett entydigt begrepp 

som per definition leder till en politisk polarisering. Selektiv exponering har olika betydelser 

för olika människor och bör inte enbart ses som negativt. Det är tänkbart att selektiv 

exponering har en polariserande effekt men det är samtidigt viktigt att poängtera att den 

selektiva exponeringen kan skapa nya möjligheter, digitalt som socialt. 

Det är även relevant att tala om vad detta kan betyda för politiskt deltagande. Som 

Knobloch-Westerwick nämner (2014, ss. 184-185) kan exponering av attityd-konsekvent 

information, det vill säga likasinnad information, tänkas främja politiskt deltagande och 

aktivitet. Därigenom går det att tänka sig att en selektiv exponering således ökar ett politiskt 

deltagande. Som nämnt tidigare är det möjligt att få självtroende samt kunskap genom att 

umgås och diskutera med likasinnade. Om vi då förutsätter att det leder till ett ökat politiskt 

deltagande borde det rimligtvis avspegla sig på den politiska interaktionen på Facebook.  

 Som vi ser det finns två möjliga scenarion. Det ena är att folk blir politiskt engagerade 

och deltar i fler politiska diskussioner och sammanhang, men att engagemanget och 

deltagandet stannar inom en redan övertygad och likasinnad grupp. En ökad politisk 

polarisering kan således tänkas uppstå, i och med att värderingar, åsikter och grupperingar 

stärks. Det andra scenariot är att folk, på grund av ökat politiskt engagemang och aktivitet, 

även interagerar med oliktänkande. Om det ökar eller minskar en polarisering är dock svårt att 

sia om. För det går att tänka sig att folk kan komma närmre varandra ideologiskt och 

åsiktsmässigt genom att diskutera och jämföra sina åsikter. Men å andra sidan, som det har 

beskrivits i intervjuerna, är tonen och stämningen på Facebook ofta väldigt hård och hatisk 

när två olika åsikter möts.   
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Utifrån våra intervjuresultat har vi sett tecken på att alla ovanstående former av interaktion 

förekommer. Viktigt att påpeka är dock att det endast var två personer - en från varje 

åldersgrupp - som berättade att de deltog i diskussioner med oliktänkande online, och fann det 

givande. Resterande intervjupersoner såg antingen inte den andra sidans åsikter, och om de 

såg oliktänkande åsikter så deltog de inte. Utifrån Knobloch-Westerwick hypotes (2014, ss. 

184-185) om att attityd-konsekvent material främjar politiskt deltagande, kan vi också se 

empiri som stödjer detta. Alla intervjupersoner har talat om ett större politiskt intresse och 

deltagande på deras nyhetsflöden, men att - som vi tidigare tagit upp - detta deltagande 

stannar inom den egna åsiktsgruppen. När åsiktsgrupper väl möts är deras respektive åsikter 

cementerade inom det egna lägret, och det blir därför inte en särskilt givande debatt. Båda 

grupper anser att de har rätt, och befäster hellre sina egna ståndpunkter än tar del av 

oliktänkandes. 

Det är dock intressant att det även går att argumentera för motsatsen, det vill säga att 

attityd-konsekvent material främjar ett politiskt deltagande. Detta eftersom de två 

intervjupersoner som var mest politiskt engagerade online var två stycken som faktiskt 

diskuterade och tog del av oliktänkandes åsikter. Som sagt, det är förvisso bara två personer 

men det gör det svårt för oss att till fullo argumentera för Knobloch-Westerwick hypotes.           

Vidare är det komplicerat att spekulera kring vad som påverkar individernas politiska 

deltagande och aktivitet. För som vi har sett har det skett ett ökat politiskt deltagande både 

hos personer som tar del av likasinnade åsikter och personer som tar del av oliksinnade 

åsikter. En möjlig förklaring kan vara att politikens roll på Facebook har ökat så kraftigt att 

det inte spelar någon vad för typ av information du tar till dig, det politiska deltagande har en 

tendens att öka oavsett.  

Utifrån våra intervjuresultat kan vi konstatera att ekvationen politiskt deltagande och 

politisk polarisering är komplex. Det är svårt att svara på om ökat politiskt deltagande leder 

till mer homogenitet och således ett mer polariserat debattklimat. Likväl är det svårt att svara 

på om ett ökat politiskt deltagande leder till ett mer heterogent debattklimat. Anledningen till 

detta är att det utifrån vår empiri går att argumentera för bägge scenarion.  
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7.3	  Debattklimat 

 

Något som ofta framkommit under våra intervjuer är berättelser om ett debattklimat på 

Facebook som ofta är hårt och osakligt. Det är oftast övertygade personer från olika sidor som 

möts och det uppstår genast konflikter. Denna beskrivning visar ytterligare en intressant 

aspekt angående polariseringen. Utöver att förklara den genom ovan nämnda teorier går det 

också att koppla polariseringen till andra aspekter, vilket våra intervjupersoner också gett 

uttryck för. En dimension till det hela är frikopplandet från den verkliga interaktionen. På 

Facebook möter en andra via sitt “online-jag” vilket kan vara något helt annat från ens jag i 

verkligheten. Denna möjlighet - att vara bortkopplad från sitt verkliga jag - kan underlätta för 

individer att agera annorlunda, och hårdare. I samband med en selektiv exponering och en 

tystnadsspiral som förstärker åsikter internt, underlättar Facebook för en hårdare debatt, i och 

med dess frånkopplande från det verkliga livet. 

En annan vanlig åsikt och uppfattning var att det rådde osäkerhet kring att posta inlägg 

på Facebook. Många intervjupersoner kände sig tvungna att kontrollera inläggen de skulle 

göra noggrant på förhand, för att undvika missförstånd gällande innehållet. Många menade att 

de ville vara säkra på att nå fram till rätt personer och att innehållet var korrekt och sant. 

Alltså att det var noggrant kontrollerat gällande eventuella källor eller påståenden som gavs. 

Här kan vi se en möjlig koppling till tystnadsspiralen eftersom den menar att det är de 

dominanta åsikterna som förstärks. Rädslan för att missförstås eller sprida något som inte 

tilltalar den breda massan inom ens Facebook-krets var alltså något som beskrevs av många. 

Som beskrivs kring tystnadsspiralen är: Genom att ge uttryck för åsikter som inte stöds av 

majoriteten riskerar en att bli isolerad eller utesluten ur gemenskapen. 

Det går också att göra en koppling till Thorsons artikel (2014, s. 203) om sociala 

tvetydigheter och osäkerhet. Precis som nämnts i Thorsons artikel har det av våra intervjuer, 

främst hos de yngre, framgått att det hårda och hätska debattklimatet bidrar till en osäkerhet 

inför att posta politiska inlägg. Detta på grund av ett politiskt inlägg ofta, enligt 

intervjupersonerna, innebär en onyanserad och ”bråkig” debatt. En av de yngre beskrev till 

exempel Facebooks debattklimat som att ”det handlar om vem som skriker högst”.  

Facebook är ur det sociala avseendet kanske ingen optimal plattform för en mer 

mångsidig och saklig debatt. En mer teknisk aspekt som påverkar debattklimatet på Facebook 

lyftes hos framför allt den äldre åldersgruppen. Där talades det om att det är lätt att missförstå 

varandra på Facebook, på grund av att debatten på Facebook enbart består av textuell 

kommunikation. Dessutom rör sig debatterna på Facebook i ett högre tempo än i vardagliga 
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livet eftersom debatten alltid är ”online” och vid liv. Går du i så fall offline är det lätt att 

missa kommentarer från andra som försvinner i flödet och ett missförstånd är således 

troligare. Missförstånd ser vi inte som den avgörande faktorn till en onyanserad och 

polariserad debatt men det kan tänkas ha en påverkan.  

Att debattklimatet på Facebook inte är optimalt har vi även märkt av i empirin kring 

online/offline-beteende. En majoritet hos båda åldersgrupperna har berättat att de är mer 

politiskt aktiva utanför Facebook. Detta på grund av att osäkerheten kring vem som nås är 

mindre, nivån på debatten är högre och det är lättare att göra sig förstådd. 
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8.	  Slutsatser	  

 
Vi har i denna uppsats ämnat besvara frågeställningarna vi formulerade i avsnitt 1.2 . När det 

gäller den första frågeställningen, alltså om den politiska polariseringen ökar på och genom 

Facebook, har vi sett tydliga tecken på detta. Som tydligast såg vi det i den yngre 

åldersgruppen, där de själva bidrar till den ökade polariseringen genom aktiv redigering. 

Denna aktiva redigering tillskriver vi i första hand den identifikation som pågår mellan 

användare på Facebook. Genom att redigera bort sådant och sådana en inte finner någon 

identifikation med, ökar homogeniteten (och den selektiva exponeringen) i ens flöde, och 

därför polariseringen. Även den äldre målgruppen har uttryckt att en ökad politisk 

polarisering går att se spår av, där de i själva mindre mån bidrar till den genom aktiv 

redigering, men har gett ett antal exempel på hur den ter sig i deras flöden. 

Gällande den andra frågeställningen om vilka faktorer som påverkar den politiska 

polariseringen på Facebook, har vi kartlagt tre tänkbara faktorer. Dessa har vi lyckats uttyda 

dels utifrån vårt teoretiska ramverk, samt även från observationer av empirin och är: 

identifikation, selektiv exponering och det rådande debattklimatet på Facebook. Dessa 

faktorer bidrar alla till att en ökad politisk polarisering pågår på Facebook, vilka vi också har 

förklarat mer utförligt i vårt analysavsnitt.  

Den sista frågan vi ämnade besvara var huruvida det fanns skillnader ifråga om 

politisk interaktion och polarisering mellan de olika åldersgrupperna, och även här har vi 

kunnat uttyda skillnader. Den yngre åldersgruppen både interagerar mer, och polariserar mer. 

Detta tillskriver vi helt enkelt att den yngre åldersgruppen är bättre anpassade och mer 

involverade när det kommer till Facebook, eftersom de växt upp med det och använder det 

som en naturlig del av sin vardag. Den äldre åldersgruppen är mer passiva användare och är 

därför mer passiva när det kommer till att redigera sina flöden och sin information. Att de 

först i vuxen ålder introducerats till Facebook ser vi som en bakomliggande faktor till denna 

passivitet, men också att de har en annan grundinställning till sociala medier, det är helt enkelt 

inte en lika viktig del av deras vardag. 

Vi har även kunnat se att det finns en stor medvetenhet inom båda åldersgrupper. De 

flesta har sett en problematik i att konstruera ett “perfekt” nyhetsflöde som överensstämmer 

med ens egna åsikt och världsbild. Av det går det att dra slutsatsen att denna polariserande 

Facebook-trend har potential att förändras, även om det förutsätter att en användare ser 

problemet och aktivt försöker motverka det. Vi vill dock hävda att motsatsen är en mer trolig 

framtida konsekvens, det vill säga att en politisk polarisering ökar, eftersom nästan ingen 
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självmant hade uppmärksammat detta innan de i intervjusituationen fick reflektera ytterligare 

kring problematiken. 

Vidare har vi kunnat dra slutsatsen att det politiska deltagandet inte nödvändigtvis 

behöver öka på grund av att en främst tar del av likasinnade åsikter. Istället har vi noterat att 

det politiska deltagandet har ökat hos intervjupersonerna oavsett vad för typ av åsikter de 

vanligtvis tar del av. En tänkbar förklaring till detta är att det allmänna politiska intresset har 

ökat på Facebook och tack vare Facebook, eftersom det underlättar att hitta och ta del av 

politisk information. Att det även varit ett såkallat “supervalår” bör vi tillskriva en del av den 

ökade politiska interaktionen. 

Som en potentiell konsekvens av ett polariserat debattklimat har vi kunnat konstatera 

att tonen på Facebook är hård och inte sällan hatisk. Det är inte ofta sakfrågan som diskuteras 

och personliga påhopp är vanligt vid en debatt på Facebook. 
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9.	  Diskussion	  &	  framtida	  forskning	  

 
Undersökningen har gett oss en djupare förståelse för hur den politiska interaktionen på 

Facebook ter sig. Det som är intressant att fundera vidare kring är vad våra resultat egentligen 

visar, och hur vi kan tillämpa dessa på en samhällsnivå. Eftersom vi genom vår empiri sett 

tydliga tecken av att en politisk polarisering pågår på Facebook genom redigering utifrån 

identifikation är det intressant att spekulera vidare kring vad detta kan ha för betydelse för 

vårt samhälle. Det är främst den yngre åldersgruppen som uppvisat tydliga tendenser till att 

vilja redigera bort sådant som inte stämmer överens med deras egen världsbild, och eftersom 

det också är de yngre som bedriver mer och mer av sin sociala interaktion online blir detta 

synnerligen intressant. När dagens unga vuxna väljer att interagera med och se världen genom 

sina personaliserade glasögon blir en naturlig följdfråga; hur förändrar det deras sätt att agera 

i och förhålla sig till verkligheten?    

 Vi har även genom vår empiri sett tydliga exempel som visar att viljan och förmågan 

till att sakligt diskutera med meningsmotståndare minskar, och att sociala medier nu mer och 

mer används för att förstärka redan existerande åsikter och strukturer inom en själv. Som vi 

tagit upp tidigare menar många att det är en väldigt polariserad syn även på vad som är rätt 

och fel, en part har alltid rätt, och den andra alltid fel. Detta beteende går att se tecken av i 

vårt egna politiska system, då det idag är extremt svårt för partier inom respektive block att ta 

in något från den andra sidan. Till och med när ett främlingsfientligt och nyfascistiskt parti 

som Sverigedemokraterna hade möjlighet att få ett större inflytande om resterande partier inte 

kunde komma överens, var viljan att samarbeta liten. Att ett extra val skulle utlysas - för 

första gången sedan 1958 - visar också det hur svårt det i nuläget är för partier att komma 

överens.    

 Vi utgår från våra resultat att en ökad polarisering pågår på Facebook, och även att den 

yngre generationen får en stor del av sin dagliga sociala interaktion och samhällsinformation 

där. Därför är det högst intressant att vidare undersöka vad detta kan ha för konsekvenser. 

Den största och mest allvarliga konsekvensen av denna polarisering och egna redigering som 

vi sett är att det hos olika individer skapar en väldigt skev världsbild. Genom att felaktigt tro 

att ens flöde på sociala medier är representativt för befolkningen riskerar en att stänga in sig 

själv och blunda för verkliga problem som faktiskt existerar, men som en missar på grund av 

att en helt enkelt valt att inte se dem. Som gymnasieläraren så väl beskrev det genom att 

berätta om sin egen klass och elevernas felaktiga uppfattning av valresultatet. Detta är en 

verklig konsekvens av det skeva världsbildsskapande som pågår på Facebook, och något som 
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visar oss en tydlig problematik. Om vi inte längre ser en någorlunda översiktlig bild av 

verkligheten förhindrar det oss att ingripa när vi borde, och även från att få en större förståelse 

för världen omkring oss.      

 En av intervjupersonerna gav oss ett intressant resonemang kring Facebook och 

interaktionen där. Hen menade att om en har en åsikt som är extrem, är det lättare att yttra den 

på Facebook först - bakom anonymiteten och skyddet av sin dator - för att se om en får 

medhåll där. Om åsikten stöds där, kan en då ta den vidare till nästa forum - kanske 

fikarummet på jobbet - och se om den även får stöd där. Självklart är detta inte enbart 

negativt, utan det kan även vara bra för människor att via Facebook få utlopp för olika åsikter 

och tankar, men oavsett är det en intressant tankegång.   

 De skillnader vi sett mellan våra åldersgrupper tillskriver vi helt enkelt anpassandet till 

nya medier. Den äldre åldersgruppen är mer formad av traditionella medier och strukturer. 

Vilka fortfarande påverkar deras sätt att interagera på nya medier som Facebook. De äldre var 

mindre benägna att redigera och interagera politiskt online, eftersom det inte känns helt 

naturligt för dem. De har fått anpassa sig till de nya medierna på ett sätt som den yngre 

åldersgruppen aldrig har behövt göra. För den yngre åldersgruppen däremot, har blivit 

formade av de nya medierna. De växte upp i en tid då sociala medier fick sitt genomslag, och 

dessa blev därför en naturlig del av deras vardag. De har i mindre mån tagit del av de 

traditionella medierna, och har därför lättare än de äldre att förstå och integrera de nya 

medierna i sina liv. Det skulle därför vara intressant för framtida forskning att gå lägre ner i 

åldrarna, och jämföra hur två yngre åldersgrupper interagerar online, och se vilka likheter och 

skillnader som går att påvisa där.  

 Vi finner det även viktigt för framtida forskning att belysa just denna problematik med 

en personalisering och redigering online. I stort sett alla intervjupersoner har under intervjuns 

gång uttryckt en oro och sett en problematik med denna egna redigering, men nästan ingen 

kände till användandet av algoritmen EdgeRank och konsekvensen filter bubbles. Därför ser 

vi det som viktigt att faktiskt informera användare om hur deras sociala medier skapas och 

personaliseras utifrån deras preferenser, för att på så sätt underlätta för individer att göra 

bättre och mer ansvarsfulla val när det kommer till vad de väljer att se.  

 Genom att få ytterligare insyn i hur kommunikation och information skapas och utbyts 

online ger det individer större möjligheter att påverka hur de väljer att använda sig av sociala 

medier på ett sätt som gynnar oss alla, istället för att bara tillfredsställa sina egna lustar. 

  Det som också framkommit i våra intervjuer är att Facebook för de flesta har blivit 

något helt annat än vad det var när de först blev medlemmar. Från att vara ett sätt att 
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återkoppla med vänner och bekanta världen över, till att nu vara mer av en 

underhållningskälla eller ett tidsfördriv. Därför är det intressant att spekulera vidare kring vad 

Facebook kommer ha för roll i framtiden. Kommer det fortsätta att växa eller ersättas av något 

annat? Kommer designen och användandet att förändras återigen, för att bli någonting helt 

annorlunda?  Detta kan vi inte säga någonting om i nuläget, och det är därför viktigt att inte 

dra för stora växlar av Facebooks påverkan i ett framtida samhälle.  

 Något som också framkom under intervjuerna var funderingar kring innehållet på 

Facebook, och att det ofta var korta och slagkraftiga inlägg och publiceringar. Personen 

beskrev det som om färdigpaketerade lösningar eftersträvades, och att det inte är ett forum för 

längre utläggningar då koncentrationen helt enkelt inte finns för det. För framtida forskning 

vore det intressant att undersöka ytterligare om vårt koncentrationsspann minskat, och om vi 

nu söker snabba och lättsmälta svar och lösningar, istället för att på djupet undersöka 

sakfrågor och problem.  

 Kopplingen mellan detta och en ökad politisk polarisering är lätt att se. När endast 

slagkraftiga färdigpaketerade lösningar och rubriker är det som står ut från mängden, blir det 

svårt att få sig en översiktlig bild av vad som verkligen sägs, och vad som verkligen 

förespråkas av respektive politisk sida. Genom att skapa sig en ytlig bild sticker bara det 

extrema eller mest intressanta ut, och en kan därför inte skapa sig en rättvis bild av hur 

politiken egentligen ser ut. Att många därför förespråkar ett parti och fullkomligt förkastar 

resten, blir därför inte ovanligt, eftersom rapporteringen kring alla partier blir dragen till sin 

spets och sensationaliserad. 

 Har vi genom denna nya snabba kommunikation även gått mot en mindre 

kommunikation? Söker vi hellre lätta men ofullständiga svar än de kompletta och mer 

komplexa svaren? Utifrån vår personliga erfarenhet är så oftast fallet på Facebook, och bör 

även det problematiseras. Vad får det för konsekvenser när vi inte längre orkar sätta oss in i 

sakfrågor eller problem, utan endast väljer att ta del av toppen av isberget när det kommer till 

kommunikation. Det går att tänka sig att i dagens massiva kommunikationssamhälle följer 

detta som en naturlig konsekvens. För att ha minsta chans att tillskansa sig så mycket som 

möjligt av all information som existerar och skapas, krävs idag en ytlig läsning av mycket, 

istället för en grundlig läsning av lite. 

 Avslutningsvis vill vi återigen påpeka att resultaten av vår studie inte på något sätt är 

representativa för en större befolkning än den vi ämnat undersöka. Trots det anser vi att vi 

utifrån våra resurser har lyckats fylla en del av den kunskapslucka som existerar inom detta 

forskningsområde i Sverige. Vidare hoppas vi också att vår uppsats bevisat hur retoriska 
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teorier kan berika forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap. Genom retorikens 

rika begreppsvärld kan vi på ett djupare sätt förstå hur och varför kommunikationen påverkar 

oss individuellt. I samband med de mer övergripande strukturella medie- och 

kommunikationsvetenskapliga teorierna skapar detta en helhetsbild av fenomenet vi 

undersöker.       

 Vi hoppas även att våra fynd fungerar som en intressant grund att utgå ifrån för 

framtida forskningsansatser. Den ökade politiska polariseringen kommer fortsatt att vara ett 

viktigt ämne att belysa, och vi hoppas därför att mer tvärvetenskaplig forskning följer, för att 

än mer berika och belysa fenomenet.    
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Tema 1: Generellt - Få igång samtalet 

      

När blev du medlem på Facebook? 

Vad gjorde man på Facebook på den tiden? 

-Varför skaffade du FB? Varför har du FB?- Vilken är den främsta anledningen till att du har 

Facebook idag?  

Gör du något annat för att ... (anledning)?  Tycker du att Facebook är det bästa alternativet för 

(svaret)?  
      

Tema 2: Aktivitet - Bakgrundsfakta 

      

Hur brukar du använda FB? Visa oss! Varför gör du så? Hur tänker du då? Beskriv din 

vardagliga aktivitet på Facebook. 

- Vad är bra med FB? Något mer? Varför? Och vad är bäst? Varför tycker du det?- Vad är det 

bästa med Facebook? 

- Vad är det sämsta med Facebook? 

-Hur menar du? 

 

      

Tema 3: Innehåll - Personligt, ingång till politiskt material 
      

Vad består ditt nyhetsflöde till mestadels av? Få titta på ditt flöde! Vad är det som är 

intressant i ditt flöde? Något mer? Vad är roligt? Vad är viktigt? Varför då? 

- Vad tycker du är mest intressant i ditt nyhetsflöde? - Vad tycker du är värst att se i ditt 

nyhetsflöde? 

-Hur känner du när du ser detta? 

Har du hört talas om the filter bubble? (Förklara om EdgeRank) 

-Har du märkt av detta? Hur? Ge exempel. 

-Vad tycker du om detta? 
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Tema 4: Redigering på Facebook - aktiv individuell polarisering och skev världsbild 

      

Vad tycker du om denna redigeringsmöjlighet? 

- Har du någonsin redigerat ditt Facebook-flöde? 

- Vid ja, vad valde du att redigera? 

- Hur ofta gör du detta? 

- Varför har du valt att redigera vissa saker? 

- Ser du något problem med denna redigeringsmöjlighet? 

 

Redigering av flöde 

 

- Har du någonsin tagit bort eller “döljt” en vän på grund av åsikter du inte håller med om?` 

-Vad fick dig att göra det? 

-Hur resonerade du då? 

-Kan du ge ett exempel på när du gjort det? 

Har du någonsin valt att ta bort inlägg från vänner eller s.k “sponsrade” inlägg? 

-Hur menar du? 

      

 

Tema 5: Politik på Facebook - Facebook som politiskt diskussionsforum 

      

Generellt perspektiv om politiska interaktion 

 

Ser du nånsin politiska åsikter i ditt flöde? Från kompisar eller officiella personer? Kan du 

visa? Hur tänker du när du ser det här?  
 

Individuellt perspektiv om politisk interaktion 

 

- Är det vanligast att du ser åsikter du håller med om, eller åsikter du inte håller med om? - 

Vad gör du när du ser åsikter du håller med om, respektive inte håller med om? 

- Vad tror du det beror på? 

- Hur ofta väljer du att aktivt delta i politiska diskussioner på Facebook? 

- Skiljer sig ditt online och offline-beteende? 
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Tema 6 - Reflekterande och jämförande 

 

Vilka skillnader kan du se mellan politisk interaktion på Facebook jämfört med mer 

traditionella medier/former? 

Kan du se några mönster för den politiska interaktionen på Facebook? 

Finns det några skillnader mellan dagens debattklimat (på Facebook exempelvis) jämfört med 

när ni växte upp? Finns det några likheter? (riktad till den äldre åldersgruppen) 

På vilket sätt? 

 

Tema 7 - Osäkerhet 

 

Tänker du dig för innan du postar något politiskt på Facebook? 

Hur menar du?  

Kan du ge ett exempel? 

 

   

Tema 8 - Avslutande frågor 

      

Tror du att Facebook främjar samhällsdebatt? 

-På vilket sätt? 

-Hur menar du? 

Vid nej: Hur menar du då? 

Kan du se några möjliga problem med den politiska debatten på Facebook? 

Hur menar du? 

Kan du ge ett exempel? 
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Bilaga 2 – Statusuppdatering på Facebook 

 

Jag/Anton Furuland och Dominic Chennaya skriver för tillfället vår C-uppsats i Medie- och 

kommunikationsvetenskap. I vår uppsats undersöker vi hur den politiska interaktionen på 

Facebook ser ut och för att genomföra detta har vi planerat att göra personliga intervjuer med 

ett visst antal personer. Vi söker därför efter 5-6 personer i åldern 18-22 och 5-6 personer i 

åldern 34-38, som skulle kunna tänka sig att sätta sig ned med en av oss i cirka en timme. 

Som intervjupersoner kommer ni vara anonyma. Den enda kravet är att du är aktiv på 

Facebook, det vill säga är online dagligen.  

 

Lite kort så kommer intervjun handla om ditt vardagliga Facebook-användande, vad du gör på 

Facebook och vad du tycker om Facebook generellt. Sen vill vi även prata om hur du 

uppfattar den politiska interaktionen på Facebook, både mer generellt och ur ett individuellt 

perspektiv. Hör av dig om du är intresserad av att ställa upp, vi vore i så fall evigt tacksamma! 

 

Intervjun kommer att göras med endast en av oss och vi bjuder på kaffe och fika!  
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Bilaga 3 – Pressrelease 

 

 Facebook – en falsk utopi? 

“Röstar du på SD så kan du ta bort mig som vän.” Har du någonsin sett detta eller 

liknande uttryckas i ditt Facebookflöde? I ett samhälle där en stor del av den yngre 

generationens dagliga sociala interaktion sker online, ville två studenter vid Uppsala 

Universitet undersöka vad för sorts världsbild och verklighetsuppfattning användarna 

skapar sig.  
 

En undersökning genomförd av studenter vid Uppsala Universitet har försökt uttyda till vilken 

grad en politisk polarisering pågår på Facebook och vilka bakomliggande faktorer till detta 

som kan hittas. De har undersökt två olika åldersgrupper (18-22 och 34-38) för att se vilka 

skillnader som finns mellan generationerna. Resultaten har visat att till skillnad från de äldre 

har de yngre en mycket större tendens till att redigera sina nyhetsflöden så att de ska passa 

deras egna åsikter och intressen. Bakomliggande faktorer till detta är bland annat olika typer 

av identifikation, selektiv exponering och det rådande debattklimatet på Facebook. 

Som en av författarna själv uttrycker det: “Religion är som ett opium för folket sa Karl 

Marx en gång, och idag går det att påstå att Facebook är som ett opium för folket! När vi 

själva kan välja att ta bort sånt som för oss är obehagligt, är det logiskt att vi gör det. Frågan 

är bara vad det har för konsekvenser för vår svenska politiska debatt?” 

Detta blir inte minst intressant att ta med i bedömningen gällande vårt nuvarande 

osäkra politiska läge, där partier har extremt svårt att samarbeta med varandra. Till och med 

när det kommer till att hålla ett främlingsfientligt parti från makten har de svårt att samsas. I 

deras undersökning har de inom den yngre åldersgruppen sett tydliga tecken på att dessa 

skeva världsbilder skapas. En av intervjupersonerna sa till exempel följande “Jag bryr mig 

inte så mycket, men om jag ser något som jag inte tycker om så brukar jag ta bort det”.  

Skapar vi oss en falsk bild av verkligheten genom våra sociala medieflöden? 
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