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Abstract 

This thesis is about the phenomenon filter bubble and how it affects the participant 

democracy. The purpose of this thesis is to analyze how participant democracy is presented 

together with the filter bubbles in articles of filter bubbles. The questions that is answered in 

this thesis is: In which way is filter bubble described in the Swedish newspapers “Dagens 

Nyheter” and “Svenska Dagbladet”? How is participant democracy presented in relation to 

filter bubbles? The results show us that the Swedish newspapers DN and SvD is presenting 

the filter bubbles in their articles and has different arguments that goes within the participant 

democracy.  
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1.  Inledning 

Året är 2009 och Google har precis fjärde december presenterat några få paragrafer om deras 

förnyade sökvillkor och uppdaterade mjukvara. Denna händelse fick inte stor uppmärksamhet 

den dagen, inte ens ett pressmeddelande i Silicon Valley. Trots det fanns det en person som 

upptäckte detta, Danny Sullivan, bloggaren och sökmotorsingenjören. Han skrev senare den 

dagen att detta var den största förändringen som skett inom sökmotorer med rubriken 

”Personalized search for everyone” (Pariser, 2011:1). Nyheter och information på Facebook 

och Google är algoritmbaserade vilket i praktiken innebär att person A:s nyhetsflöde på 

Facebook inte ser detsamma ut som för person B och att detta i sig leder till det fenomenet så 

kallat filterbubbla. Det innebär att jag som privatperson kommer att få information tilldelad 

mig på mitt flöde utifrån vad jag har interagerat med för sidor på Facebook, vilka personer jag 

pratat med och vad jag delat (Bozdag, 2015:14). Filterbubbla fenomenet är det som sker när 

människor på internet endast blir tilldelade information utifrån ens egna preferenser online 

vilket innebär att den demokratiska processen i sig kan störas  

 

Idag är internet inte endast ett online-forum för människor att hitta information på eller 

umgås, det är även en stor tillgång för stora företag att samla data om individer för att kunna 

tjäna pengar, eller för att få dem att rösta på ett specifikt parti eller representant (Pariser, 

2011; Grönlund, 2011, 11 april). Genom algoritmer skapade för att få annonser att fungera 

och vara baserade på individers internet-clicks kan stora företag som Facebook, Google och 

Amazon påverka individer till att utföra olika handlingar genom annonser. Amazon säljer 

idag produkter för miljoner dollar genom detta system (Pariser, 2011:7). Idag fungerar din 

dator som en spegel där du kan se vad dina intressen är genom att algoritmerna arbetat fram 

dem utifrån dina internet-click (Pariser, 2011:3). Detta visar på hur vi individer på internet får 

en mer personifierad vy än vad som tidigare funnits vilket kan leda till filterbubblor.  

 

Det kommer i framtiden inte att vara en chockerande förändring i den gemene människans liv 

trots teknologins exponentiella ökning och utveckling (Dixon, 2015). Traditionell media i 

form av dagstidningar och nyhetssändningar på tv kommer i framtiden att bli mer 

digitaliserade där nyheter online eller endast via tv-sändningar kommer att vara aktuella 

(Dixon, 2015:62–63). Idag är traditionell media fortfarande en central del av människors liv. 
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Vi läser ofta tidningen på tunnelbanan, vid frukostbordet eller på telefonen idag och de 

nyheter som presenteras för oss är inte alltid detsamma för oss alla. Du kan välja att läsa om 

nyheter från din lokala tidning, från någon av Sveriges största tidningar eller en kvällstidning. 

Idag kan du även läsa om nyheter från Facebook och andra sociala kanaler. I dagens samhälle 

flyttar allt större forum online som exempelvis politiken, handel, kommunikation vilket leder 

till att dem får en roll som ”gatekeepers” för samhället som tidigare varit begränsad för 

traditionell media. ”Gatekeeping” handlar om hur det inom media blir vissa specifika 

samtalsämnen eller nyheter som får mer uppmärksamhet och vilka nyheter som ska synas hos 

mottagaren (Bozdag, 2015:14). 

 

Denna studie tar sin utgångspunkt från fenomenet filterbubblor. Utifrån vad som presenterats 

om filterbubblor i traditionell media kommer denna studie att undersöka hur filterbubblor och 

deltagardemokrati presenteras och problematiseras i traditionell media. Bozdag menar att 

demokratiska processen kan störas av filterbubblor vilket denna studie menar att gå djupare 

inpå utifrån hur media presenterar och diskuterar gällande filterbubblor och 

deltagardemokrati. Studien granskar Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) 

artiklar kring filterbubbla och deltagardemokrati under åren 2011–2017 utifrån Eli Parisers 

definition av filterbubbla och Erik Amnås definition av deltagardemokrati. Studien är av 

utomvetenskaplig relevans då fenomenet filterbubbla kan påverka människor genom att 

fenomenet kan minska eller förhöja det demokratiska deltagandet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns och Wängnerud: 2017:32–33). Den inomvetenskapliga relevansen handlar 

om att det som studiens undersöker är av relevans för statsvetenskapen och täcker en 

kunskapslucka (Badersten & Gustavsson, 2015:93). Den kunskapslucka som studien täcker 

handlar om problematiseringen kring filterbubblan och demokratin och hur den presenteras i 

media i Sverige.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Media konsumeras idag av de flesta individer via olika kanaler vilket gör att media indirekt 

har en påverkan på våra liv. Filterbubbla skapas genom individers medieanvändning och det 

är därför en analys om hur deltagardemokratin och medborgares demokratiska delaktighet 

diskuteras i artiklar om filterbubbla. Syftet tar sin utgångspunkt i den problematik gällande 

filterbubblans påverkan på individers deltagande. Deltagardemokrati i relation till filterbubbla 
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motiveras utifrån att filterbubbla handlar om människors deltagande på internet och vad det 

kan leda till, vilket är relevant för deltagardemokrati då det handlar om ett politiskt deltagande 

från enskilda individer. Kan filterbubbla leda till att människor deltar mindre inom politiken 

eller kan filterbubblor leda till mer politiskt deltagande online och i den verkliga vardagen?  

 

Syftet med studien är att undersöka hur deltagardemokratin presenteras i förhållande till 

filterbubbla i artiklar om filterbubbla. Detta ska undersökas i nyhetsartiklar online som 

handlar om filterbubbla för att analysera hur deltagardemokrati konstrueras och 

problematiseras i den mediala diskursen i Sverige. Vidare presenteras studiens 

frågeställningar; 

 

1. På vilket sätt beskrivs filterbubbla i dem svenska dagstidningarna DN och SvD? 

 

2. Hur presenteras deltagardemokrati i relation till filterbubbla?  

 

Beskrivningen av filterbubblor kommer att beröra hur man i artiklarna definierar begreppet 

filterbubbla, hur framväxten av filterbubbla beskrivs och deras betydelse ur ett 

deltagardemokratiskt perspektiv. Den andra frågeställningen används för att fördjupa analysen 

av filterbubbla och deltagardemokrati. Det som kommer att undersökas är då filterbubblornas 

relation till de deltagardemokratiska idealen och ifall det i artiklar om filterbubbla finns något 

som kan vara av deltagardemokratiska inslag.  

 

 

1.2 Avgränsning  

Studiens avgränsning tar sin utgångspunkt från Eli Parisers myntande av begreppet 

filterbubbla 2011. Artiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kommer därför att 

granskas från 2011. Avgränsningen till de två nyhetstidningarna beror på att majoriteten av 

Sveriges medborgare läser dessa tidningar alternativt har en prenumeration på deras hemsidor 

(mediekompass, 2018). Studien avgränsar sig till online-artiklar från 2011 till 2017 där ordet 

filterbubbla har används som sökord för att finna artiklar.  
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1.3 Disposition 

Inledningsvis har studiens problematik och undersökning presenterats, tillsammans med 

studiens syfte och frågeställningar. Vidare i kapitel två presenteras den tidigare forskning som 

utförts för att koppla det till studiens undersökning. I kapitel tre presenteras den 

deltagardemokratiteorin som ligger till grund för studien och kapitel fyra som innefattar 

metoden presenterar mer utförligt operationaliseringen av teorin som ska tillämpas på resultat 

och analys genom ett kodningsschema. Resultatet och analysen presenteras i kapitel fem och 

övergår till en diskussion kring resultaten i kapitel sex. Kapitel sju presenterar studiens 

slutsats följt av vidare forskning i kapitel åtta. Kapitel nio och tio innehåller studiens 

källförteckning där kapitel tio innehåller bilagor som kommer från alla artiklar som 

analyserats för studiens resultat.  
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2.  Tidigare forskning  

För att förstå denna studie presenteras tidigare forskning kring filterbubbla, filterbubbla i 

relation till media och medias användning av filterbubbla för att visa på vad för forskning 

som tidigare gjorts kring ämnena för att få en bredare förståelse för denna studies 

undersökning och för att visa på vilken kunskapslucka denna studie täcker.  

 

2.1 Filterbubbla  

Google presenterade nyheten om personifierade sökningar fjärde december 2009 vilket enligt 

Pariser var början av filterbubblor (Pariser, 2011:1). Filterbubbla uppstod utifrån 

personifiering som innebär att din aktivitet på internet påverkar vad som kommer att 

presenteras för dig på olika kanaler. Filterbubbla uppstår när du som privatperson endast 

mottager information från olika kanaler utifrån det du interagerat med. En demostrering av 

detta kan exempelvis se ut såhär: Person A gillar att läsa sina nyheter från tidningen 

Aftonbladet. Person A gillar aftonbladet på Facebook och får sedan reklam om liknande 

nyhetssidor på Facebook. På Google blir sökningarna person A utför skapade utifrån tidigare 

interaktion med sidor vilket gör att när person A söker på en nyhet kommer alternativ ett på 

Google högst sannolikt att vara från Aftonbladet eller liknande kvällstidningar. Även om 

personifierade sökningar har funnits sedan 2009 är filterbubbla ett beskrivande fenomen 

vilket innebär att filterbubblan inte är något som är synligt för individen som använder sig av 

internet, utan synliggörs för skaparen av algoritmen som kan leda till att individer hamnar i 

filterbubblor. Trots medvetenheten om att våra sökningar på internet är personifierade är det 

inte allmänt känt att Google tror sig veta vem du är och vad du söker på, detta sker 

automatiskt bakom kulisserna vilket innebär att Google skapar sig en bild om individen som 

nödvändigtvis inte behöver stämma överens med vem personen faktiskt är och vad den 

intresserar sig för (Pariser, 2011:9–10). Forskare påstår även att fenomenet filterbubbla inte 

finns, och att det inte finns någon vetenskaplig grund för filterbubblor. De menar på att 

fenomenet filterbubbla inte är någonting nytt och att det idag är svårare att isolera sig online 

eftersom interaktionen mellan vänner och vänners vänner är svår att undgå. Fenomenet har 

blivit stort efter att Donald Trump blev president och eftersom det som skrivs om filterbubbla 

oftast är av negativ klang gör att människor lägger stort fokus på det (Forskning & framsteg, 

2017).  

Pariser menar att filterbubblan inte är ett eget val, du kan inte välja vilka sidor som har 

personifierade sökningar eftersom du inte vet vilka sidor som styrs av algoritmerna. Lyssnar 
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du på nyheterna via TV- eller Radio kommer du att själv kunna välja vilket filter du vill 

använda för att ta in nyheterna på, men när personifierade algoritmer styr en webbplats blir 

det omöjligt för individen att lyckas ta bort filtret, speciellt eftersom företagen idag tjänar 

pengar på det (Pariser, 2011:9–10). Begreppet myntas av Eli Pariser i sin bok The filter 

bubble (2011) och är av vikt för denna studie för mottagarens förståelse av begreppet 

filterbubbla och vad det är som skapar filterbubblor. Trots att företagen är en central aktör i 

personifierade sökningar som skapar filterbubblor är det också individer som bidrar genom att 

de hamnar i filterbubblan och stannar kvar där.  

 

 

2.2 Media och medieanvändning 

Jesper Strömbäcks studie om parallella informationsvärldar (2017) presenterar medieutbudet 

och visar på att det idag blir alltmer omfattande, där det ökade utbudet inte bara leder till ökad 

frihet utan även till ett tvång att välja och att välja bort (Strömbäck, 2017:80). En central fråga 

som presenteras handlar om hur det växande medieutbudet kan påverka medieanvändningen 

hos människor och ifall det går att förklara vilka medier människor använder sig av och vilket 

utbud de tar del av mest. Strömbäck menar på att användningen av nyhetsmedier och nyheter 

om politik och samhälle är den viktigaste användningen som ger störst betydelse för 

människor engagemang och kunskap om politik vilket är viktigt för demokratin. En enighet 

som råder inom forskning kring medieanvändning är att det ökade utbudet av media leder till 

att människors preferenser spelar en stor roll (Strömbäck, 2017:81). Det som är väsentligt i 

Jesper Strömbäcks studie som denna studie vill undersöka vidare på är det som Strömbäck 

presenterar om att det växande medieutbudet kan påverka medieanvändningen hos individer 

och att det kan påverka människor engagemang politiskt vilket i sig kan påverka demokratin. 

Den forskning som denna studie utför vill undersöka problematiseringen mellan filterbubblor 

och deltagardemokrati för att förstå filterbubblors betydelse på människors engagemang och 

deltagande. Strömbäck menar att ”… ju större medieutbudet är, desto mer selektiva måste 

människor vara, och ju mer selektiva människor måste vara, desto större betydelse får deras 

preferenser” (Strömbäck, 2017:81). Debatten har, utifrån detta, kommit att bli mer polariserad 

kring människors medieanvändning och att den allt mer blir styrd av egna politiska 

värderingar och åsikter. Strömbäck presenterar därefter Eli Pariser forskning om 

personifierade sökningar och filterbubblor för att kunna visa på hur filterbubblor kan 

polarisera den politiska debatten (Strömbäck, 2017:82).  
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Strömbäck undersöker i sin studie sambandet mellan människors politiska preferenser och 

deras medieanvändning i Sverige och i vilken grad människor väljer att exponera sig för 

information som är bekräftande och utmanande. Undersökningens analys bygger på 

demokratipanelen från 2014 för att kunna analysera den förändring resultaten visar utifrån 

samma grupp av människor (Strömbäck, 2017:83). Evgeny Morozov förklarar i en annan 

studie att politik på internet kan vara ett hot mot det genuina engagemanget för att det blir 

utbytt mot internet-klick som företagen tjänar på (Kullenberg, 2016:35). Det är informationen 

om att individens politiska referenser kan spela roll för medieanvändning som är en intressant 

och relevant forskning för denna studie om filterbubbla eftersom det fenomenet handlar om 

ens tidigare preferenser i samband med konsumtion av internet. Likaså blir Morozovs aspekt 

om att internet kan vara ett hot mot det politiska engagemanget en viktig synpunkt i relation 

till deltagardemokrati då det handlar om människors interaktion inom politiken.  

 

En central fråga vid analysen om människor lever i parallella informationsvärldar som 

Strömbäck presenterar är i vilken grad människor tar del av traditionella nyhetsmedier och i 

vilken grad människor med olika politiska åsikter tar del av samma nyhetsmedier (Strömbäck, 

2017:84). Utifrån sin tidigare forskning gör Strömbäck undersökningen om nyhetsanvändning 

under valrörelserna 2014 genom Demokratipanelen där de deltagande fick svara på olika 

frågor. Resultatet visade på att den regelbundna medieanvändningen av nyhetsmedier inte 

hade en stor förändring under panelvågorna (Strömbäck, 2017:85). Vidare undersöker 

Strömbäck om användningen av nyhetsmedier skiljer sig mellan partiers sympatisörer, alltså 

om ett samband finns mellan människors partisympatier och deras nyhetsanvändning 

(Strömbäck, 2014:86). Den slutsats som presenteras är att nyhetsprogrammen i TV och radio 

når ut brett till människor vars åsikter och partisympatier skiljer sig åt. Detta var inte ett 

överraskande resultat då nyhetskonsumtionen i Sverige är hög, trots det talar det mot tesen att 

människor lever i parallella informationsvärldar. Den andra slutsatsen är att tidningsläsningen 

hos människor är förändrad. Tidningsläsning på papper visar ett samband mellan vilket parti 

människor sympatiserar med där Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och 

Expressen är centrala aktörer (Strömbäck, 2017:89). Gällande nyhetsläsning på internet är 

resultaten snarlika och det är vissa tidningar där resultaten mer visar på ett samband mellan 

partisympati och online-läsning (Strömbäck, 2017:91). En annan viktig aspekt som 

Strömbäck kommer fram till i sin studie är hur människors preferenser har stor betydelse för 
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vilka medier och innehåll de väljer att ta del av, och att det inte behöver handla om politiska 

preferenser (Strömbäck, 2017:99).  

 

 

2.3 Medias användning av begreppet filterbubbla 

Sofia Henriksson syfte med sin studie är att ta reda på hur media skriver om begreppet 

filterbubbla, vilka frågor som diskuteras i samband med begreppet och ifall diskursen över tid 

förändrats (Henriksson, 2017:1). Studien genomförs med en kvantitativ analys av 

massmediala diskursen om filterbubblor för att kunna få med de mönster i porträtteringen som 

finns kring begreppet filterbubbla för att kunna besvara frågeställningarna. Studien innefattar 

även en kvantitativ analys som används för att samla in data gällande antal gånger 

fördefinierade diskurser eller begrepp förekommer i artiklarna som granskas i studien. Den 

kvantitativa metoden användes för att få en textuell inramning som senare skulle skapa mer 

tyngd till den kvalitativa undersökningen (Henriksson, 2017:14). Genom utförandet av en 

kvantitativ innehållsanalys kunde Henriksson mäta relevanta egenskaper i materialet som 

frekvens och omfång för att kunna besvara frågeställningen vilka olika diskurser framträder 

kring ämnet filterbubblor och vilka framträder inte? Den kvalitativa analysen utgår från en 

makronivå samt mikronivå där analysen på makronivå berör helheten av materialets text och 

struktur i de olika delarna, vilken hierarki som kan finnas i de olika delarna och vilka 

sociokognitiva nyhetsdiskurser som finns (Henriksson, 2017:15). Den mikrostrukturella 

analysen handlar om att undersöka valet av meningar och beskrivningar, ordval och hur 

detaljerna ser ut för att hitta underliggande meningar i texten. Genom användandet av dessa 

två metoder vill Henriksson ta reda på hur media porträtterar automatiserat urval och 

filterbubblor för att få en förståelse för den diskursen (Henriksson, 2017:16).  

 

Henrikssons studie har ett stort fokus på textens betydelse utifrån olika kulturella och sociala 

sammanhang. Henriksson anser att denna analys är viktig på grund av att media påverkar 

både relationen till medier, produkter och konsumenter och relationen mellan människor och 

grupper (Henriksson, 2017:17). Denna studie undersöker hur media presenterar filterbubbla i 

relation till deltagardemokrati som innebär deltagande från individer och hur det kan se ut i 

media som även Henriksson undersöker. Det som denna studie vill gå djupare inpå och som 

skiljer sig från Henrikssons studie är att denna studie inte undersöks utifrån kulturella och 

sociala förhållanden utan utifrån ett deltagardemokratiskt perspektiv. Henrikssons studie tar 
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sin utgångspunkt i filterbubblor och deras diskurs i media vilket denna studie vill undersöka 

genom en kvalitativ innehållsanalys för att förstå filterbubblor och se hur de presenteras i 

media i relation till deltagardemokrati. Resultatet presenterat av Henriksson visar på hur ofta 

en viss diskurs kunde hittas i samband med begreppet filterbubbla från den kvantitativa 

undersökningen. Den kvalitativa analysen presenteras utifrån varje diskurs som undersökt. 

Slutsatsen och diskussionen återkopplas till frågeställningarna som även besvaras utifrån 

resultatet.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras studiens teori. Teorin är av vikt för studiens operationalisering 

då den teori som presenteras i kapitlet används som analytisk grund för granskning av 

studiens empiri. Det är ur detta teoretiska perspektiv som studiens material analyseras och 

därför är det deltagardemokratins teoretiska ”glasögon” som används i analysen av 

resultatet.  

 

3.1 Deltagardemokrati 

Den teori som studien grundar sig på är deltagardemokrati som både är ett ideal och en 

idealisering. Det är ett ideal i den aspekten att idealet förtydligar karakterister i ett 

demokratiskt styrelseskick och är en idealisering för att den inte beskriver någon existerande 

demokrati utan för att deltagardemokrati kan användas för att identifiera önskvärda 

karaktärsdrag i olika demokratier (Amnå, 2003:108). Deltagardemokrati innebär ett stort 

engagemang för individers egna politiska deltagande. Det är individers engagemang både 

innan och efter det politiska valet som deltagardemokrater värderar högt (Nord et al., 

2012:20). Det handlar om ett löfte mellan medborgare att ha ett ömsesidigt engagemang och 

empati till varandra. Grunden i deltagardemokratins ideal handlar om solidaritet, 

oegennyttighet och att alltid placera gemenskapen i första hand och individen i andra hand. 

Deltagandet blir som en medborgerlig plikt utifrån det gemensammas bästa. Genom 

deltagandet kommer en klarhet att nås gällande vad som är allmänhetens bästa (Amnå, 

2003:108–109).  

 

Inom deltagardemokrati finns det två olika aspekter, individnivå och samhällsnivå. 

Deltagardemokrati på individnivå handlar om att varje människas initiativ och deltagande 

leder till gemenskap, personlighetsutveckling, sociala kontakter och en känsla av gemenskap. 

Deltagandet leder även till tillit, ömsesidighet och samverkan inom kollektivet vilket får 

demokratin att fungera. På samhällsnivå bidrar deltagandet med bättre beslut på grund av 

människors olika erfarenheter och påverkan (Nord et al., 2012:20). För att deltagardemokrati 

ska nå sin fulla potential krävs det av medborgare att engagera sig i den politiska debatten och 

i de politiska samtalen. För att samtalen ska innefatta en viss politisk karaktär krävs det att 

samtalen innehåller jämställdhet, strävan efter en gemensam förståelse, är lyssnande och 

intellektuellt öppna (Nord et al., 2012:20–21). Inom deltagardemokratin finns tre olika 
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resonemang som presenteras för att tydligare och mer ingående förklara de centrala delarna 

inom deltagardemokrati (Amnå, 2003:108).  

 

Figur 3.1 Olika resonemang för deltagardemokrati: ett kodningsschema för empirisk analys 

Resonemang Beskrivning av resonemang för tillämpning på det empiriska materialet  

 

Horisontalitet 

Om och hur förekommer diskussion och presentation i artiklar om 

filterbubbla gällande medborgerligt engagemang och initiativ utifrån det 

allmännas bästa i relation till filterbubblor 

Om och hur förekommer diskussion och presentation i artiklar om 

filterbubbla kring representation av moralisk skyldighet från medborgare 

att delta i den politiska debatten bör vara och ifall filterbubblor kan 

påverka det deltagandet.  

 

 

 

Autonomi 

Om och hur förekommer diskussion och presentation i artiklar om 

filterbubbla kring att institutioner ska vara deltagardemokratiska för att 

minska glappet mellan institution och individ för att skapa en 

representation från människor. 

Om och hur förekommer diskussion och presentation i artiklar om 

filterbubbla gällande filterbubblor och hur det kan komma att påverka det 

decentraliserade självstyret.  

 

 

Självförverkligande 

Om och hur förekommer diskussion och presentation i artiklar om 

filterbubbla kring deltagandets belöning hos medborgaren.  

Om och hur förekommer diskussion och presentation i artiklar om 

filterbubbla gällande den mest centrala belöningen om allas lika värde till 

människan från politiken när den är representativ.  

Anmärkning: Kodningsschemat är illustrerat av studiens författare utifrån Erik Amnås beskrivning av 

deltagardemokrati (Amnå, 2003). 

 

 

3.1.1 Horisontalitet  

Medborgarskapet bygger inte på en vertikal relation till staten inom deltagardemokrati utan 

det handlar om ett löfte om ömsesidigt engagemang och empati människor emellan. 

Resonemanget inom deltagardemokrati kombineras med ett horisontellt politiskt- och 

samhällsbegrepp med ett kollektivt. Horisontalitet handlar om att jämlikars dialoger lyfts fram 
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före elitens samt att det handlar om en moralisk skyldighet gentemot andra än en laglig 

lydnad att följa lagar och rösta gentemot en auktoritet. Den centrala moraliska bottenplatta 

inom deltagardemokratins ideal handlar om den medborgerliga solidariteten, 

oegennyttigheten och altruistisk offervilja. Den egna viljan testas genom deltagande i 

diskussioner och beslut eftersom det gemensammas bästa är centralt inom deltagardemokrati 

(Amnå, 2003:108) 

 

Medborgaridealet menar på att varje individ måste göra sig förstådd med att egna 

sysselsättningar som ger livet mening måste hamna i skymundan för att det kollektiva 

intresset ska vara i fokus. Det innebär att medborgare lämnar politiken företräde och att 

politiken tar ansvar för de medborgare som är delaktiga genom kompetensutveckling som 

gynnar politiken när folkviljan sen ska uttryckas och tolkas. Sammanfattningsvis handlar det 

om att människan ger upp en del av sin frihet för att följa gemensamma, fastlagda och rättvisa 

principer som ska gynna alla medborgare. Genom att delta kan en klarhet nås om vad som är 

det allmännas bästa vilket är målet (Amnå, 2003:109). 

 

 

3.1.2 Autonomi 

Det andra resonemanget inom deltagardemokrati är det autonoma som innebär att människor 

ska få avgöra sina egna gemensamma angelägenheter. Politiken i sig är ett gemensamt projekt 

medborgare emellan för att förverkliga den folkvilja som skapas av medborgarna själva, 

medan den egna gemensamma angelägenheten inte ska styras av andras vilja. 

Deltagardemokratin bygger på beteenden och förhållningssätt som bäst utvecklas av 

deltagardemokratins institutioner där glappet mellan deltagardemokrater och institutioner steg 

för steg kommer att suddas ut när deltagardemokratin utvecklas. Det decentraliserade 

självstyret blir därför önskvärt och representationen ett nödvändigt ont då du själv endast kan 

avgöra vad som är ditt eget bästa eller ditt egna intresse. Inom deltagardemokrati är själva 

processen inför röstbeslut som är det demokratiskt centrala och inte valet av ledare. Detta 

leder till bättre väljare eftersom processen innan är väl utformad och genomarbetad. Det i sig 

leder till medborgare väl utrustade för att ta över beslutsfattandet inom ramen för beslutsfora. 

När samhället sedan får en andel större deltagardemokratiska institutioner ökar den kollektiva 

autonomin. Sammanfattningsvis handlar perspektivet autonomi om att när väl institutioner 
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blir deltagardemokratiska kommer människan att få fler möjligheter att delta och göra sin röst 

hörd (Amnå, 2003:109). 

 

 

3.1.3 Självförverkligande 

Det sista perspektivet inom deltagardemokratin är det självförverkligande som är viktigt att 

belysa då det inte endast finns en självklar altruism i grunden av deltagardemokrati. 

Deltagandet innefattar också en individuell autonomi som innebär självförverkligandet. John 

Stuart Mill betonade att medborgare inte går tomhänta från ett deltagande utan blir belönade 

med kunskap, självkänsla och personlig karaktärsutveckling. Det främsta som individen 

hämtar utav deltagandet är principen om allas lika värde som delas ut från den politiska 

jämlikheten till individen. Det politiska systemet bemöter alla med samma respekt och utlovar 

alla individers perspektiv innan beslut. Genom detta börjar medborgarens 

kompetensutveckling som beskrivs som livslång och obegränsad. Sammanfattningsvis 

innebär självförverkligandet att allt som individen ger till det kollektiva får det ut genom nya 

kunskaper, det gemensammas bästa utifrån sin egna nytta i ett beslut som är ett eget ansvar 

(Amnå, 2003:110).  
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4. Metod  

Detta kapitel presenterar kvalitativ innehållsanalys som studiens metod. Vidare 

presenteras den empiri som studien tar sin utgångspunkt från. Urvalet, forskningsdesign, 

validitet och reliabilitet beskrivs också i detta kapitel för att läsaren ska få en utförlig 

förståelse kring val av metod och design samt vilka brister och utmaningar studien kan 

möta.  

 

4.1 Metod för analys och empiri  

Den metod som studien använder sig av för att granska empirin och uppnå studiens syfte är 

den kvalitativa innehållsanalysen. I teorikapitlet presenterades deltagardemokratin utifrån tre 

huvudresonemang som är den teori som ligger till grund för kodningsschemat som kommer 

att användas som ett analysverktyg för att i empirin finna mening och förståelse för hur 

deltagardemokrati diskuteras och presenteras i artiklar om filterbubblor. Undersökningen tar 

sin utgångspunkt i artiklar från DN och SvD som presenterar och diskuterar fenomenet 

filterbubbla. Motiveringen till varför en kvalitativ innehållsanalys används som metod för 

denna undersökning är som Esaiasson beskriver det, att materialet bör analyseras och 

bearbetas till fullo då dolda budskap kan förekomma i textens innehåll. Detta innebär att 

studiens vetenskapliga angreppssätt blir den kvalitativa. Tillvägagångssättet för den 

kvalitativa innehållsanalysen kommer vara att analysera textens mening aktivt för att finna 

bakomliggande teman som sedan kommer att illustreras i löpande text i resultatet tillsammans 

med korta citat. För att idéstrukturen i texten ska klargöras blir forskningsuppgiften att lyfta 

fram och begripliggöra väsentliga aspekter i innehållet genom att logiskt ordna texten samt att 

formalisera texternas komplexa innehåll till enklare kategorier (Esaiasson et al., 2017: 213). 

Dessa enkla kategorier formas utifrån det kodningsschema som ligger till grund för den 

empiriska analysen. 

 

Semiotiken, läran om tecken, ligger till grund för att förstå den text som tolkas då semiotikens 

lära är inriktad på att avslöja den dolda mening som finns i texter. Genom det hermeneutiska 

synsättet kommer en bredare förståelse och tolkning av texten att göras för att finna textens 

mening (Bryman, 2011:505-507). 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen intresserar den som vill finna mening eller 

meningsskapande processer. Jag som en aktör använder mig av filterbubbla som en mening 
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för att sedan använda deltagardemokratin för att tolka och analysera och finna vad 

deltagardemokratin kan ha för betydelse i relation till filterbubbla (Esaiasson, 2017:211). 

Nedan presenteras ett exempel för att skapa förståelse mellan aktör och mening:  

 

Det är inte givet vad begreppet ”flyktingkris” har för mening. För vem eller vad är 

människor på flykt en kris? För de individer som lämnat sina hem och riskerar liv och 

lem på medelhavet för att nå Europa? För de länder som dräneras på humankapital? 

För det svenska välfärdssystemet? För den svenska nationen, den traditionella 

”svenskheten”? Här finns inga svar som är givna från en materiell eller objektiv 

verklighet. Ting, fenomen och aktörer ges mening i en social kontext – det har inte 

någon given mening i sig. (Esaiasson, 2017:211). 

 

Jag som aktör har valt filterbubbla som den mening att undersöka i den media kontexten. 

Filterbubbla är ett fenomen som i studien presenterats utifrån Eli Parisers myntande av 

begreppet vilket gör att det är den mening som studien utgår från. Den tidigare forskningen 

presentar för oss en delad bild av betydelsen av begreppet filterbubbla genom att visa på att 

det inom forskningsvärlden finns skilda åsikter kring vad filterbubblor är och ifall de faktiskt 

finns, eller om det alltid har funnits. Med det sagt vill jag understryka att denna studie 

undersöker den mening filterbubbla har utifrån Eli Parisers beskrivning och utifrån Erik 

Amnås deltagardemokratiska teori.  

 

 

4.2 Urval 

Studiens urval är fokuserat på digitala artiklar från DN och SvD med motivering till att dessa 

två är de som har flest prenumeranter i Sverige (Dagens Media, 2018). Empirin samlades in 

från DN och SvDs hemsidor genom att i sökfältet söka på begreppet filterbubbla och utifrån 

det resultatet granska de material som presenterades utifrån sökningarna. DN:s sökresultat gav 

ca 100 artiklar och SvD 57 stycken. Artiklarna valdes slumpmässigt ut från varje kvartal och 

utifrån de åren där det inte fanns tillräckligt många artiklar fick alla artiklar från de åren 

användas som material. Totalt har 25 artiklar använts som studiens empiri och analyserats. De 

urval som studien utgår från är ett målstyrt teoretiskt urval. Genom att utgå från detta urval 

blir studien av mer generaliserbar prägel. Ett teoretiskt urval innebär att de material som 

granskas utgår från en teori och att insamling av data är en process. Den teori som valts ut för 

studien ligger till grund för kodningsschemat kommer att användas som verktyg för att 
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analysera empirin. Genom kodningsschemat ska en större förståelse för deltagardemokratins 

viktigaste byggstenar skapas för att förstå deltagardemokratin som kommer ligga till grund för 

analysen av artiklarna. Eftersom urvalet är begränsat innebär det att denna mättnad har 

uppnåtts när materialet från 2011–2017 är insamlat från båda dagstidningarna. Materialets 

mättnad inom ett teoretiskt urval sker när grunden är lagd och materialet kan generera 

hypoteser för forskaren (Bryman, 2011:393–394).  

 

Studiens avgränsning tar sin utgångspunkt från Eli Pariser (2011) när han myntade begreppet 

filterbubbla år 2011. Artiklarna som granskas i studien är från 2011–2017 från båda 

dagstidningarna där en artikel i kvartalet kommer att slumpmässigt väljas ut för att få ett 

tidsspann för att studien ska bli generaliserbar. Varför studien endast undersöker artiklar fram 

till år 2017 beror på att 2018 inte ännu är slut och därav kan inte en artikel i kvartalet att 

undersökas. Dock finns det inte på DN och SvD material från 2011 för att undersöka en 

artikel i kvartalet då begreppet var relativt nytt vid den tiden. Detta utesluter dock inte vikten 

av att få med de artiklar från 2011 och framåt trots att materialet inte är tillräckligt eftersom 

studiens utgångspunkt grundar sig i myntandet av begreppet filterbubbla som skedde år 2011.  

 

 

4.3 forskningsdesign 

Den forskningsdesign som faller inom de ramar för studiens undersökning är tvärsnittsdesign. 

Tvärsnittsdesign faller ofta inom den kvantitativa forskningen, specifikt till 

surveyundersökningar, men används i vissa avseenden inom den innehållsanalytiska 

metodologin. När en tvärsnittsdesign tillämpas på en studie är det för att forskaren är 

intresserad av variation som skapas genom att granska mer än ett fall. I denna studie blir de 

två fallen filterbubbla och deltagardemokrati som granskas mellan åren 2011-2017 som 

representerar en specifik tidpunkt. Studiens empiri granskas utifrån ett kodningsschema med 

en grund i deltagardemokrati för att finna sambandsmönster genom att studera ifall en relation 

finns mellan filterbubbla och deltagardemokrati. Inom tvärsnittsdesignen kan detta ge upphov 

till ett problem gällande orsak och verkan. När ett samband upptäcks blir det svårt att veta vad 

som påverkar vad och hur (Bryman, 2011:64). Med den kvalitativa innehållsanalysen kommer 

detta problem inte att påverka resultaten eller studiens trovärdighet då det väsentliga blir att 

tolka materialet och inte finna ett samband.  
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten inom kvalitativ forskning kan vara svår att upprätthålla då sociala miljöer 

ständigt är i förändring, samt att människors olikheter i erfarenheter kan påverka resultaten 

(Bryman, 2011:49). Replikering och reliabilitet går hand i hand eftersom båda påverkar 

varandra. Genom att uppnå en stark reliabilitet blir replikeringen naturlig och självklar då det 

handlar om möjligheten för andra forskare att utföra samma studie som denna. För att stärka 

möjligheten till replikering och reliabilitet i studien görs en utförlig beskrivning och 

motivering av metoden för att mottagaren ska få en tydlig bild av helheten i motiveringen till 

urvalet och avgränsningen. Utifrån replikering och reliabilitet kommer det i relation till 

studiens metod kvalitativ innehållsanalys att bli en utmaning att upprätthålla dessa kriterier då 

en tolkning av material och teori utförs vilket innebär att resultaten kan bli olika beroende på 

forskningsperson. Det är därför av vikt att belysa dessa kriterier för att skapa en förståelse för 

att den analys som utförs i studien kan komma att bli annorlunda beroende på forskare.  

 

Den interna validiteten är vanligtvis låg när det handlar om studier med tvärsnittsdesign 

eftersom det kan vara problematiskt att konstatera orsaksriktningen (Bryman, 2011:66). Som 

tidigare nämnt blir det utifrån denna studies kvalitativa innehållsanalys inte ett fokus att hitta 

ett orsakssamband, utan mer att tolka och finna mening i materialet som kan leda till ett 

resultat. Det problematiska med tolkning och mening är att jag som forskare applicerar mina 

erfarenheter när jag tolkar ett material, vilket gör att andra forskare kan komma att uppnå 

andra resultat genom en replikering. För att öka den interna validiteten presenteras och 

motiveras tydligt metoden samt teorin för att förstå hur jag gått tillväga för att uppnå studiens 

resultat. Den externa validiteten är ofta hög inom tvärsnittsdesign eftersom ett slumpmässigt 

urval skapas och sedan samlas information in om individerna (survey). Det slumpmässiga 

urvalet för studien utförs genom att i varje kvartal välja en slumpmässig artikel för 

granskning. Trots det är resten av urvalet inte slumpmässigt och därav kan den externa 

validiteten bli påverkad (Bryman, 2011:66). Genom att stärka den externa validiteten har en 

tydlig motivering till urvalet utförts med en grund från forskaren Eli Parisers myntande av 

begreppet filterbubbla.  

 



  

 
 

18 

5.  Resultat och analys 

Studiens resultat presenteras utifrån de två frågeställningar som presenterats och besvaras 

genom en analys av DN och SvDs artiklar om filterbubbla. Artiklarnas innehåll har utifrån 

kodningsschemat analyserats för att kunna besvara frågeställningarna. Kodningsschemat 

har legat till grund för analysen och används för att i artiklarna kunna avgöra om 

filterbubbla och deltagardemokrati presenteras och diskuteras tillsammans och hur det 

presenteras och till vilken mening.  

 

5.1 På vilket sätt beskrivs filterbubbla i dem svenska dagstidningarna 

DN och SvD? 

Fenomenet filterbubbla är som tidigare presenterat ett begrepp för att beskriva en verklighet 

som många individer infinner sig i, medvetet eller omedvetet. I artiklar om filterbubbla i SvD 

och DN som denna studie har som utgångspunkt visar det sig att detta går att bekräfta. 

Emanuel Karlsten skriver i sin artikel Kvar står de 87 procenten i ett åsiktsreservat om hur 

individer idag vill filtrera hårdare (Karlsten, 2014, 27 sep). Karlsten menar på att när vi 

individer finner något online som inte går ihop med vår verklighetsuppfattning eller egna 

ideal väljer vi att antingen sluta gilla sidan vi fick nyheten från, eller ta bort bekanta för att de 

röstar på ett annat parti än en själv. En annan artikel menar även på att vi väljer och skapar 

våra bubblor, och att följen blir, precis som Karlsten beskriver det, att vi inte exponeras för 

något som inte stämmer överens med våra egna ideal (Haidl, 2015, 7 okt). Den beskrivning 

som tillges filterbubblor är att de inte möjliggör en verklighet som stämmer överens med den 

riktiga verkligheten. När jag som internetanvändare exponeras för det som redan bekräftar 

min världsbild kan konsekvensen bli att vi människor blir allt mer stängda mot varandra, men 

också mot omvärlden. Att hamna i en trygg bubbla av bekräftande åsikter gör att det blir 

alltmer svårare att exponera sig för åsikter och nyheter som inte stämmer överens med sina 

egna, vilket tydligt presenteras i artiklarna med. Per Grankvist skriver:  

 

När Facebook ändrade sin algoritm senast prioriterade de upp inlägg från de vänner 

som vi har mest gemensamt med och prioriterade ner mediernas uppdateringar i våra 

flöden. I ett slag blev våra bubblor ännu mer filtrerade från kontrasterande åsikter och 

sätt att se världen! (Grankvist, 2016, 31 okt). 
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Per Grankvist lyfter även diskussionen kring våra filterbubblor, och menar på att de kanske 

alltid funnits filterbubblor i alla aspekter av våra liv. Några exempel han nämner är att vi 

kontrollerar de nyhetskällor vi följer, vilka vänner vi väljer att umgås och de böcker vi väljer 

att läsa, medan han även presenterar filter vi inte väljer som våra kön, vår etnicitet och vårt 

ursprung. Sedan skriver Grankvist om att filterbubblorna i vår tid nu är annorlunda för att de 

är synliga på ett helt annat sätt än vad de tidigare varit och därför är de mer ifrågasatta. 

Grankvist skriver sedan att lösningen på problemet med filterbubblor, där problemet handlar 

om den ofiltrerade verkligheten som filterbubblor skapat, inte är att Google och Facebook ska 

börja agera som tidningar gjort med redaktörers om väljer vad som är viktigt att presentera, 

utan att lösningen ligger hos individen att hitta svar på frågor genom objektiva kanaler 

(Grankvist, 2016, 31 okt). 

 

Lena Andersson pratar om en problematik med filterbubblor som inte bara förändrar 

människors sätt att exponera sig för information, utan att filterbubblor även bidrar till ett mer 

polariserat samhället. Andersson skriver:  

 

Att påminna om faran med demoniserande kollektivisering oavsett grupp ses som 

fåraktigt och defensivt. Det heter att man drar fram ”inte-alla-män-argumentet” eller 

”inte-alla-vita-argumentet”. I min filterbubbla visar det att man inte hängt med riktigt. 

(Andersson, 2017, 1 april).  

 

Andersson belyser vikten av ett öppet internet för att samhället inte ska bli mer polariserat än 

vad det idag är. Det som presenteras utifrån filterbubblor är hur de bidrar till att sätta etiketter 

på människor, och att det bidrar till att människors fördomar stärks eftersom, precis som 

tidigare artiklar tagit upp, att filterbubblor skapar en begränsad verklighet. Andersson tar även 

upp en annan del av debatten med filterbubblor, nämligen att de visar också på en viktig 

sanning. När människor som tillhör en minoritet berättar om erfarenheter och liknande 

berättas också en historia om det kollektiva omedvetna, och en presentation av vad 

majoriteten vill och tänker (Andersson, 2017, 1 april). Detta resonemang som förs i en artikel 

om filterbubbla visar två sidor av filterbubblans verklighet. Den ena sidan handlar om den 

återkommande aspekten av att filterbubblor filtrerar verkligheten, och den andra aspekten om 

att filterbubblor visar på en verklighet också som är viktig att adressera. När vi förstår att 

filterbubblor kan skapa polarisering, kan vi också förstå hur vi kan motverka den för att skapa 

ett mer öppet tillvägagångssätt till varandra. Vi kan också förstå att filterbubblor inte bara 
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filtrerar vår verklighet, utan att den också visar på en verklighet och det utifrån det 

resonemanget som Andersson presenterar filterbubbla i sin artikel.  

 

Den centrala presentationen och diskussionen av filterbubblor i artiklar om filterbubblor på 

SvD och DN handlar främst om det återkommande problemet som presenteras i artiklarna 

nämligen att filterbubblor är något som påverkar och styr vår verklighet dit vi vill att den ska 

vara, och att det i sig är antingen självvalt eller omedvetet. För att koppla detta till studiens 

andra frågeställning kommer den demokratiska aspekten i artiklarna att avslutningsvis 

presenteras. Marie Grusell och Lennart Hast skriver i sin artikel Sociala medier avgör inte 

supervalåret om hur internet och sociala medier skulle skapa möjligheter för val att vinnas på 

internet. Anledningen till detta resonemang är att alla idag är verksamma på sociala medier, 

och att alla har lika stor möjlighet att sprida sina åsikter. Detta ser de båda dock som en utopi, 

och menar på att väljare visst finns på sociala medier, men att inte många vill prata politik 

(Grusell & Hast, 2014, 5 maj). Erik Fichtelius skriver om liknande demokratiska problem, där 

han för debatten om att informationsförmedling blir alltmer komplicerad. Fichtelius menar på 

att det offentliga demokratiska samtalet blir allt svårare att föra och för att demokratin ska 

fungera fullt ut behövs välinformerade invånare och tillit till systemen (Fichtelius, 2016, 21 

sep). I kapitel 5.2. diskuteras och presenteras detta mer djupgående för att vidare koppla till 

studiens teoretiska ramverk som innefattar deltagardemokrati.  

 

 

5.2 Hur presenteras deltagardemokrati i relation till filterbubbla? 

Det deltagardemokratiska mönster som identifieras i de utvalda artiklarna utgår från det 

kodningsschemat som i metoden presenterats. Det generella resultatet är att 

deltagardemokratin diskuteras olika i varje artikel som går att avläsa utifrån kodningsschemat. 

Det finns ingen tydlig presentation i någon av artiklarna från ordet deltagardemokrati, eller en 

förklaring att det är deltagardemokrati som diskuteras utan det antagandet är gjort utifrån 

artiklarnas innehåll i relation till kodningsschemat. 

 

För att bygga vidare på Erik Fichtelius resonemang om att det demokratiska samtalet blir 

svårare att uppnå eftersom informationsförmedlingen blir alltmer komplicerad då du idag kan 

få nyheter annan stans än via nyhetsmedier, skriver han även om hur tilliten minskar för 

systemen och att det offentliga samtalet krymper. Utifrån studiens kodningsschema går detta 
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resonemang att placera inom det horisontella för att det handlar om ett minskat deltagande 

samt inom autonomin då det handlar om att tilliten försvinner för systemen, vilket efterliknar 

det resonemanget om att glappet mellan institutioner ska vara litet för att uppnå en viss typ av 

deltagardemokrati i samhället. I Anders Thoresson artikel Mitt internet är inte samma som ditt 

ser vi också inslag av det autonoma resonemanget:  

 

Med tanke på hur stor marknadsandelara Google och Yahoo/Bing har för sök på nätet, 

visst skulle det också vara ett stort problem om samma länk låg i topp för identiska 

sökningar, oavsett vem som gör dem? Skulle en stor filterbubbla som innesluter oss alla 

vara bättre än många små? Med personliga sökresultat finns åtminstone möjligheten 

att olika infallsvinklar når in i min bekantskapskrets och till slut fram till mig. 

(Thoresson, 2011, 11 maj).  

 

Vad som i citatet ovan utifrån kodningsschemat kan klassas som ett autonomt 

deltagardemokratiskt resonemang är att det handlar om det decentraliserade styret då det 

påverkas av algoritmerna samtidigt som man själv interagerar med internet och sedan blir 

resultatet styrda urval. Dels kan det skapa ett större glapp mellan institutioner och medborgare 

eftersom institutionerna (företagen) inte bygger på individers egna deltagande som ska ha sin 

utgång i det kollektivas bästa utan bygger på att styra individer med algoritmer som är 

skapade för att visa information till människor utifrån vad det tidigare interagerat med. Det 

presenteras en komplex debatt för det politiska deltagandet och hur filterbubblor påverkar det:  

 

Antalet plattformar för nyhetsrapportering och politisk debatt har ökat enormt snabbt 

och individen hanterar i allt större utsträckning sin informationsinhämtning själv, vid 

sidan av papperstidningar, radio och tv. Vi vet från tidigare forskning att politikernas 

utrymme i traditionella medier i valrörelserna minskar, i stället ökar utrymmet för 

journalister och politiska kommentatorer. På samma sätt försvagas de politiska 

sakfrågornas plats på medieagendan, medan analyser av det politiska spelet ökar i 

betydelse. (Bjereld, 2017, 2 maj). 

 

Det autonoma resonemanget och det horisontella resonemanget inom deltagardemokrati går 

att finna i detta citat eftersom du som individ kan hantera din informationshämtning själv, 

samtidigt blir komplexiteten som sådan att du fortfarande styrs av vad algoritmerna 

presenterar, vilket hindrar det decentraliserade styret. Det handlar också om det autonoma, att 

människor ska ha en skyldighet till att delta i den politiska debatten, vilket Bjereld menar på 
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har försvårats utifrån det stora medieutbudet (Bjereld, 2017, 2 maj). Det horisontella 

perspektivet presenteras även i liknande artiklar som tar upp liknande problem med att det 

politiska deltagandet försämras utifrån filterbubblorna. Karlsten skriver om att filterbubblorna 

skapar ett större ansvar hos oss individer att faktiskt exponera oss för information som inte 

endast är bekräftande. Karlsten skriver:  

 

Det märks allra mest när en viss typ av åsikter råkar komma för nära, flimra förbi i 

våra flöden. Då förfasas vi och tycker att åsikterna inkräktar på oss, förstör vår 

världsbild. Som om vi är chockade över att de kan finnas så tätt inpå, bland människor 

vi trodde var vänner. (Karlsten, 2014, 27 sep).  

 

Hur ska ett deltagande uppnås om inte människor är villiga att delta och exponera sig för 

information som inte alltid stämmer överens med ens egna tycke? Det horisontella 

resonemanget genomsyrar Karlstens artikel och citatet för att det handlar om att det egna 

engagemanget för det kollektivas bästa blir svårt att uppnå när individer inte vill lyssna till 

vad andra faktiskt har att säga, samt att den politiska debatten blir svår att uppnå. Karlstens 

artikel handlar om att Sverige Demokraterna i senaste valet fick 13% och utifrån det resultatet 

började människor på Facebook att ta bort de personer som hade röstat på Sverige 

Demokraterna (Karlsten, 2014, 27 sep). Återigen speglas denna problematik med att uppnå 

politisk debatt utifrån det allmännas bästa eftersom individer inte är beredda att representera 

allmänheten.  

 

Den mest centrala presentationen av deltagardemokrati finnes inom de autonoma och 

horisontella resonemangen i artiklarna medan det självförverkligande resonemanget har haft 

minst representation i artiklar om filterbubbla då det handlar om den belöning medborgare får 

när de uppnår allas lika värde vilket förutsätter att politiken är representativ. Det är i artiklarna 

underliggande faktorer och en aktiv tolkning av texten som resultatet för det 

självförverkligande resonemanget funnits. Per Grankvist skriver i sin artikel att när individer 

väljer att betala för en nyhetstjänst och sedan inte får ett öppet utbud utan ett utbud som är 

styrda av algoritmer blir det problematisk och att det då inte längre finns en anledning till att 

betala för tjänsten. Utifrån det resonemanget kan ett självförverkligande resonemang tydas 

genom att det handlar om att individer ska få en belöning genom sitt engagemang vilket i sig 

faktiskt blir en belöning om kunskap som faller inom det självförverkligande resonemanget då 

nyhetssidor bidrar med information och kunskap om världen (Grankvist, 2016, 31 okt). I 
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artikeln Att tala med nättrollen skriven av Matilda Molander finns en annan typ av 

presentation av det självförverkligande resonemanget (Molander, 2017, 14 feb). Molander 

presenterar hur politiker påpekar vikten av det öppna debattklimatet för det är endast då som 

vi kan uppnå den representativa demokratin, när alla röster får bli hörda. Artikeln handlar om 

nätmobbning och hur filterbubblor kan förstärka och minska den mobbningen. Molander 

skriver:  

 

Under SR-seminariet berättar hon hur gruppen angriper problemen med 

filterbubblor och hat genom att markera närvaro i kommentarsfälten. De visar 

att det finns människor med andra ståndpunkter och ifrågasätter åsikter som 

presenteras som fakta. Hennes erfarenhet är att de mest hatiska användarna 

inte är särskilt mottagliga för andras åsikter, men att många andra verkligen 

vill diskutera och ta in andras argument. (Molander, 2017, 14 feb). 

 

Det självförverkligande resonemanget i citatet handlar om att filterbubblor inte skapar ett 

kollektiv för allas lika värde utan splittrar människor med olika åsikter, men att det även kan 

påverka dem som faktiskt vill diskutera och ta in andra argument. En annan aspekt av det 

självförverkligande perspektivet skriver Kim Elman om i sin artikel Det går att ge motbilder 

till propaganda:  

 

I det här sammanhanget har en diskussion kring så kallade filterbubblor blossat upp och 

som handlar om riskerna med att vi som användare riskerar att uteslutande exponeras 

för information som bekräftar vår befintliga världsbild. Sociala medier förvandlas till 

ekokammare där polarisering och extremism frodas. Samtidigt som det finns ny 

forskning som motsäger denna bild, är möjligheten att i hög grad själva välja vad vi 

exponeras för på sociala medier ett potentiellt hinder i strävan att nå befolkningen med 

information som kan neutralisera propaganda. (Elman, 2016, 8 feb).  

 

Det självförverkligande resonemanget presenteras i detta citat genom att Elman diskuterar den 

problematik gällande ekokammare och filterbubblors bidragande faktor till extremism och 

polarisering. För att ett självförverkligande ska uppnås måste politiken vara representativ och 

då kommer belöningen att vara allas lika värde i samhället, vilket Elman visar på att 

filterbubblor och ekokammare inte bidrar till då dem skapar polarisering.  
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En sammanfattning av resultatet är som löpande tagits upp i resultatet att 

deltagardemokratiska resonemang har funnits i artiklar om filterbubbla efter att ha tolkat och 

analyserat texterna. Det autonoma och horisontella resonemanget har varit dominerande, och i 

artiklarna presenteras aldrig en tydlig beskrivning om att det är ett deltagardemokratiskt 

argument som presenteras, utan det är utifrån kodningsschemat som dessa resultat har tagits 

fram för att visa på att artiklar om filterbubbla faktiskt presenterar problem och fördelar med 

filterbubblan och deltagardemokrati, och att alla har olika lösningar på problemet.  
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6.  Diskussion och slutsats 

Filterbubbla är ett begrepp som används för att beskriva vad som händer när algoritmer på 

internet begränsar oss för att se verkligheten som den faktiskt är då algoritmer skapar en 

verklighet utifrån våra egna ideal. Pariser menar att filterbubblan inte är egenvalt, och det är 

precis det som presenteras i artiklarna. Filterbubblor är utom individens kontroll, det är 

algoritmer skapade av företag som Facebook och Google för att skapa ett mer personifierat 

internet, precis som Pariser beskriver det (Pariser, 2011:9). Utifrån resultatet gällande 

deltagardemokratiska inslag i artiklarna är filterbubblor något som kan påverka deltagandet 

samt att det i artiklarna diskuteras kring ett aktivt deltagande och medvetande hos individer 

som konsumerar internet. Jesper Strömbäcks menar på att användning av nyhetsmedier och 

nyheter om politik och samhälle är den viktigaste användningen som har störts betydelse för 

människors engagemang och kunskap om politik som i sin tur är viktigt för demokratin 

(Strömbäck, 2017:81). Detta kan vi se i presentationen av resultatet att artiklar diskuterat och 

som även går att återkoppla till deltagardemokrati. Det visar sig att filterbubblor har en 

påverkan på det enskilda engagemanget och för den politiska diskussionen. När vi endast 

exponeras för människor och information som bekräftar vår verklighetsuppfattning blir det 

breda, politiska samtalet svårt att uppnå. En intressant aspekt av det hela är att det inte riktigt 

går att bestämma eller definiera ifall filterbubblor försämrar det allmännas bästa eller inte 

utifrån det deltagardemokratiska perspektivet. Även om filterbubblor existerar, presenteras 

det inom dem en grupp människors syn på samhället och deras ideal, vilket innebär att 

filterbubblor kanske lyckas uppnå en tydligare representation av det kollektivas intressen 

utifrån ett mer decentraliserat perspektiv. I dessa filterbubblor kanske en deltagardemokratisk 

representativitet frodas genom att människor interagerar med varandra och pratar utifrån deras 

verklighetsuppfattning som alla delar.  

 

Filterbubblor bidrar inte heller som tidigare konstaterat i resultatet till ett mindre glapp mellan 

individer och institutioner. Det deltagardemokratiska resonemanget autonomi genomsyrar 

artiklar om filterbubbla och det är svåruppnåeligt när filterbubblor skapas av algoritmer som i 

sin tur skapas av företagen för att styra individer. Människor är inte med i processen att skapa 

algoritmer och har inte själva valt att hamna i filterbubblor utan det är något som skapas 

genom de olika företagens algoritmer. Även om artiklarna visar på att filterbubblorna kan öka 

deltagandet genom att det handlar om att individer aktivt väljer att vara på internet, blir 

glappet mellan institutioner och människor svårt att undgå eftersom de inte varit med att 
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skapa detta utan företagen själva i förmån att tjäna pengar på mänskligheten. Vad sker när 

samhället styrs av företagsjättar och mänskligheten inte får komma till tals? Den 

deltagardemokratiska teorin handlar om en representativ politik för att alla människor ska 

kunna vara lika värda och få komma till tals, där det kollektivas bästa alltid ska vara 

utgångspunkten. Om företagen idag styr människor mer än vad vi faktiskt förstår blir det 

deltagardemokratiska samhället svåruppnåeligt eftersom besluten inte längre ligger i 

individens händer utan i institutionernas.  

 

Som en inledande fråga till uppsatsens ämne ställdes en ledande fråga: Kan filterbubbla leda 

till att människor deltar mindre inom politiken eller kan filterbubblor leda till mer politiskt 

deltagande online och i den verkliga vardagen? Det är en intressant aspekt att belysa och fråga 

att besvara eftersom artiklarna som undersökt i denna studie diskuterar den politiska debatten 

utifrån filterbubblornas påverkan vilket även har med det deltagardemokratiska perspektivet 

att göra. Utifrån resultatet är debatten splittrad. Några artiklar predikar för att det politiska 

klimatet blir allt mer öppet och diskuterbart på internet medan andra menar på att det minskar 

eftersom filterbubblorna inte bidrar till ett öppet debattklimat. Om filterbubblor skärmar av 

oss på internet från varandra, är det frågan om det faktiskt kommer att främja den politiska 

debatten människor emellan utanför internets väggar. Slutligen summerar jag studiens resultat 

i den mening att filterbubblor i artiklar om filterbubblor på SvD och DN presenteras som ett 

fenomen som skapar många nya utmaningar för samhället. Filterbubblor begränsar 

människors perspektiv av den verklighet som finns och skapar forum för debatt till de som är 

intresserade av att delta. Den politiska debatten kan komma att bli hotat utifrån det 

deltagardemokratiska perspektivet där filterbubblor kan påverka det medborgerliga 

engagemanget genom att inte erbjuda ett brett perspektiv av nyheter och information. Utifrån 

de tre resonemangen Horisontalitet, autonomi och självförverkligande har artiklarna granskats 

för att finna en underliggande mening som går att koppla till de tre perspektiven där de 

autonoma och horisontella resonemangen har varit dominerande. Vad detta resultat kan 

komma att innebära för framtidens forskning presenteras vidare i kapitel 8.  
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8. Vidare forskning  

Denna studie uppmanar till vidare forskning gällande vad för effekt filterbubblor och 

deltagardemokrati kan ha på individ som samhälle. Finns det en faktor eller ett samband 

mellan filterbubblor och deltagardemokrati som kan vara positivt kontra negativt i relation till 

individers deltagande? Denna studie har fokuserat på medias presentation av fenomenet 

filterbubbla i relation till deltagardemokrati och det hade därför varit intressant att studera 

vidare effekterna av medias journalistik kring detta. Alternativa metoder hade varit någon 

form av intervjumetod för att intervjua journalister som skriver om filterbubbla för att finna 

hur journalistiken kan påverka människor och samhället. Det blir då ett forskningsfokus kring 

gestaltning och medias makt i samhället. Filterbubbla är ett fenomen som uppstår genom 

styrda algoritmer och utifrån studiens resultat är det svårt för individen att förstå att vi blir 

styrda in i en riktning vi kanske själva inte valt, vilket skapar ett maktperspektiv som hade 

varit ett intressant perspektiv att studera utifrån deltagardemokrati.  
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