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Sammanfattning

Uppsatsen handlar om att pröva en teori som menar att en hög internetanvändning kan leda till ökad 

polarisering och därmed bli ett hot mot demokratin genom att ta bort debatt, diskussion och konsensus. 

Polariseringen ska framkomma genom att internetanvändarna har större möjlighet att förtränga 

information och åsikter som strider mot ens egna. Samtidigt ska dessa individer även ha större 

möjlighet att gå med i grupper som endast innehar likasinnade människor. Genom the daily me skapar 

människor även sig ett ramverk över hur deras vardag ska se ut gällande vilken information som de tar 

del av.  

Uppsatsen prövar huruvida samhällets åsikter är mer extrema i Norge och Polen år 2010 och år 2016 

bland dem som använder sig av internet ofta kontra sällan, vilket det enligt teorin borde vara.

Metoden för att testa detta utgår från en kvantitativ statistisk analys där variabler ställs mot varandra för

att identifiera ett samband.  

Resultaten av uppsatsen visar på att det finns ytterst små mönster av en ökad polarisering bland de som 

använder internet ofta. Jag argumenterar för att resultaten visar inte på en tillräckligt stor 

polariseringstrend bland de som använder internet ofta. 

Värt och nämna är att på grund av att en stor del av kapitel 5 (resultat och analys) består av diagram 

och tabeller så kommer det att finnas en del större mellanrum mellan vissa delar. Utan dessa mellanrum

hade till exempel en halva av en tabell hamnat på en sida och andra halvan på den andra.

Nyckelord: The daily me, tolerans, internetanvändning, polarisering, extremism, debatt, konsensus, 

diskussion, demokrati
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1. Inledningskapitel

1.1. Inledning

När en människa är ute och går en solig dag går denne förbi en park där det står en grupp med 

människor som demonstrerar för homosexuellas rättigheter. Detta är en fråga som den gående individen

sällan tar del av och sällan letar upp information om. Vår promenerande individ väljer att stanna upp en

kort stund för att höra vad demonstranterna har att säga. Efter att ha lyssnat en liten stund på dessa och 

tagit del av deras åsikter väljer vår individ att fortsätta med sin promenad i solen och gå vidare med sin 

dag. Detta visar hur människor som är ute på offentliga platser kan komma att ta del av information och

åsikter som de själv inte hade letat upp, eller som de rent utav inte håller med om och aktivt undviker. 

Det finns teoretiker där den störste förespråkaren är Cass Sunsten som menar att människor som 

använder internet ofta missar dessa oplanerade mötena. Genom en nästan daglig användning av internet

kan man minska dessa mötena samtidigt som man kan anpassa vilket typ av information som 

presenteras. Det är idag med hjälp av internet väldigt lätt att endast diskutera med likasinnade 

människor. Individer dras till personer som tycker och tänker likadant som en själv. I samma mån har 

man idag även en större möjlighet att stänga ute argument som talar emot ens egen åsikt. Dessa 

teoretiker hypotiserar att en hög internetanvändning kan öka polariseringen i samhället genom att 

förstärka åsikter till en extrem grad. 

Dessa instängda och extrema åsikterna kan enligt teoretikerna bli ett hot mot demokratin genom att 

hämma debatt, konflikt, kompromiss, och konsensus. En demokrati strävar efter mångfald där olika 

åsikter främjar samhället. Extrema åsikter öppnar istället upp för ett ''vi och dem'' tänk'' där man aldrig 

kommer kunna nå fram till det bästa resultatet genom konsensus.

Denna uppsatsen har försökt att ge ljus åt detta problem. Genom en kvantitativ ansats kommer man i 

denna uppsatsen få se ifall människor som använder internet ofta verkligen har mer extrema åsikter än 

de som använder internet sällan. Undersökningen är på nationell nivå för se ifall det finns ett verkligt 

hot mot demokratin samt för att kunna göra en bättre generalisering.
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1.2. Problemformulering

Vissa teoretiker menar att människor skapar att filter för vilken information man tar del av dagligen där

detta kallas för the daily me vilket först myntades av en MIT tekniker vid namn Nicholas Negroponte 

år 1995. The daily me  innebär att människor väljer vilken sorts information och vilka sorts åsikter de 

tar del av på en daglig basis. Detta kan röra sig allt från att man socialiserar sig med människor som 

tycker och tänker lika som en själv eller att man börjar dagen med att läsa en specifik tidning eller sätta 

på en viss tv-kanal. Det är på grund av detta som teoretikerna menar att offentliga platser eller forum är

särskilt viktiga då detta öppnar upp för möjligheten att ta del av oplanerade, ovalda, och icke-önskvärda

åsikter. Framförallt är detta speciellt viktigt när man talar från ett deliberativt demokratiskt perspektiv. 

En grundsten här är att man ska ta del av alla sorts åsikter och information för att kunna komma fram 

till ett konsensus (Sunstein, 2007, s.22-24)). 

Möjligheten att kunna skapa ett mer individualiserat informationsflöde är inte något nytt då man länge 

har kunnat prenumerera på tidningar och tv-kanaler. I dagens samhälle har dock detta blivit desto 

lättare i och med internets framgång. Det har även gjort det lättare att stänga ute andras åsikter som 

kanske strider mot ens egna (Praiser, 2001). Internet har alltså öppnat upp för att lättare kunna 

eliminera de oplanerade, ovalda, och icke-önskvärda tillfällena som kan dyka upp på offentliga platser 

samtidigt som man lättare kan förstärka sitt the daily me (Sunstein, 2007). 

Om en individ trycker på en länk eller tar del av en nyhet så skapas det en metadata av individens valda

preferenser. Detta leder till att nästa gång som en individ besöker samma hemsida som tidigare så 

kommer flödet att vara mer anpassat för att tillfredsställa ens egna preferenser ytterligare. Man kan 

även lättare stänga ute åsikter som strider mot sina egna som tidigare nämnt. Detta är som tydligast när 

man talar om diverse olika grupper som finns på internet. Idag har människor möjligheten att skapa 

stängda grupper på plattformar där endast likasinnade människor är medlemmar. Genom att dagligen 

vara aktiv i dessa grupper kan en människa som endast hade en svag åsikt om ett ämne komma att få 

denna mer extremiserad genom att dagligen höra argument från likasinnade parter samtidigt som dessa 

grupper ger möjligheten att helt och hållet stänga ute stridande åsikter (Sunstein, 2007 s.71).

Cass Sunstein menar även att en ökad internetanvändning gör att människor lättare kan eliminera 
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oplanerade eller icke-önskvärda tillfällen som skapas på offentliga platser. Möjligheten att stänga in sig 

och endast argumentera obehindrat med likasinnade parter och på så sätt kan leda till ett mer polariserat

samhälle och ett förstärkt the daily me ökas då med internet (Sunstein, 2007, s.22-24).

Till detta hör att en ökad polarisering genom internet på sikt kommer att bli ett hot mot demokratin, 

speciellt från en deliberativ definition. Detta på grund av att individers värderingar och åsikter ständigt 

skulle bli starkare eller mer extrema med hjälp av internet, utan att bli bemötta av några argument som 

talar emot ens egna åsikter (Sunstein, 2007). Följden av problemet ska leda till att man aldrig kommer 

kunna uppnå konsensus genom debatt, diskussion, och kompromiss . Vid sidan av problemet med 

bristen på konsensus kan dessa två polariserade sidor obehindrat komma fram till lösningar på 

samhällsproblem som kan vara direkt odemokratiska och även våldsamma/farliga.

Om teorin om att en ökad internetanvändning leder till en ökad polarisering med hjälp the daily me 

stämmer borde detta betyda att de som använder sig av internet nästintill dagligen borde ha en högre 

procentandel som har extrema åsikter åt båda hållen (positiv och negativ) än de som använder internet 

mer sällan. Detta borde vara desto tydligare när man undersöker detta efter att de sociala medierna har 

fått en etablerad plats på internet och därmed ökat möjligheterna att skapa stängda grupper.

För att kunna göra en empirisk mätning på detta kommer undersökningen att utgå från diverse olika 

toleransvariabler då dessa har identifierats som en viktig indikator när det kommer till åsikter. Dessa 

toleransvariabler kommer att förklaras ytterligare i nästa kapitel. Årtalen i fråga som kommer att 

undersökas är år 2010 (innan sociala medier har blivit väldigt stora) och år 2016 (sociala medier har 

tagit en stor och etablerad plats på internet och i samhället). För både år 2010 och år 2016 borde det 

enligt teorin finnas bevis för att de som använder internet nästan dagligen har mer extrema åsikter än de

som använder internet mer sällan, speciellt för år 2016.  För att kunna visa ett svar på detta kommer de 

beroende toleransvariablerna att ställas mot den oberoende (internetanvändning) i en korstabellanalys. 

Enligt teorin som testats borde de som använder internet nästan dagligen ha en högre procentandel på 

de extrema alternativen än de som använder internet sällan.

Denna undersökningen gjordes på nationell nivå med Norge och Polen som analysenheter. Dessa två 

länder innehar en relativt hög grad av liberalism (Norge) och konservatism (Polen). I tidigare 
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undersökningar har dessa två grupper visat störst tendenser för en ökad polarisering genom internet. 

Även detta kommer att förklaras ytterligare i kommande kapitel.

1.3. Syfte och frågeställningar

Undersökningen kommer att gå ut på att testa teorin om att en hög internetanvändning leder till en ökad

polarisering där detta på sikt kan bli ett hot mot demokratin. Detta kommer tillföra något genom att på 

nationell nivå visa ifall det finns tillräckligt stora polariseringstendenser bland internetanvändarna för 

att vara ett verkligt hot. Med andra ord är syftet att undersöka ifall internet kan ses som ett 

demokratiskt hot eller som en demokratisk utveckling

Frågeställningarna som undersökningen syftar att besvara är:

1. Uppvisar den andel av befolkningen som använder internet ofta i Norge och Polen en större 

polariseringstendens än de som använder internet sällan år 2010 och år 2016?

2. Har det skett någon ökning av extrema åsikter, åt båda hållen för år 2016 efter de sociala 

mediernas intåg och är skillnaden som störst bland de som använder internet ofta?

3. Tenderar den andel som använder internet ofta att vara mer positiva/toleranta i sina svar än de

som använder internet sällan år 2010 och år 2016?

2. Tidigare forskning
Detta kapitel kommer börja med förklara vad deliberativ demokrati är för något . Jag kommer även att

diskutera begreppet tolerans/yttrandefrihet inom detta delkapitel då detta är en viktig komponent av 

demokratin. Därefter övergår det till en kort del om nyhetsproducenter och konsumenter. Som 

avslutning på kapitlet kommer jag att ingående beskriva vad polarisering är för något rent allmänt. 

Detta är nära besläktat med teorin och därför kommer nästgående kapitel att vara ett teorikapitel.
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2.1. Deliberativ demokrati och vikten av tolerans

För att kunna ha ett fredligt och demokratiskt samhälle som litar på debatt och konsensus är tolerans av 

yttersta vikt. Ett tolerant och deliberativt samhälle har inte en fast ''lojalitet'' utan är öppet för att ta del 

av andras åsikter och ''lojaliteter''. Man måste kunna kritisera sina egna åsikter och värderingar för att 

kunna ta del av åsikter som inte stämmer överens med ens egna. Människor innehar en respekt för allas

åsikter och värderingar (Fiala, 2005, s.1-16). Ett tolerant samhälle är medvetet om att ens individuella 

kunskap har begränsningar och syftar därför till att engagera alla människor i diskussion. Det viktigaste

här är att man tillåter varandra att inte hålla med, man måste höra argument som talar emot sin åsikt. 

Detta är av stor vikt för att man ska kunna komma fram till det bästa resultatet i form av konsensus, 

även om detta betyder att man får offra någonting då alla inte tycker lika som en själv (Fiala, 2005, s.1-

16). 

För att kunna uppnå ett sådant här tolerant, inkluderande och öppet samhälle är det därför viktigt att 

låta alla tala för sin sak. Man måste låta alla grupper av människor få uttrycka sin åsikt.  Det är därför 

nödvändigt att man låter bland annat homosexuella och invandrare att ha samma rättigheter som alla 

andra för att kunna föra deras synpunkter och argument (O'Flynn, 2006, s.42-45). Detta kommer jag att 

tillämpa i min undersökning genom mina variabler. Dessa är av toleransliknande art. Med detta menar 

jag att de handlar om att man är tolerant till alla människor. Homosexuella ska ha lika stor rätt att föra 

sin talan som alla andra. Samma med invandrare, de gör landet till ett bättre ställe i den bemärkelsen att

även de bidrar med åsikter som väger lika tungt som alla andras. Likaså om man trycker ner kvinnor 

ner det gäller jobb, då har man fallerat med att vara tolerant och låta alla ha sina rättigheter. Därför har 

jag valt ut tre variabler som jag benämner som toleransvariabler. 

Jag kommer att använda mig av denna tidigare forskningen för att visa om internetanvändning även 

leder till mer/mindre toleranta människor. Visar det sig att internetanvändare är mer toleranta i sina svar

tyder detta på att de är öppna för att låta alla föra sin talan och därmed även öppna upp för debatt och 

bättre konsensus.
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Ett samhälle som inte låter alla människor ha lika stor rätt att tala kommer aldrig att kunna uppnå en 

konsensus för att få fram det bästa resultatet (Elstub, 2008, s.59). Istället skapas det ett stagnerat 

samhälle som endast hör argument som stämmer överens med deras egna vilket kan skapa polarisering 

och extremism (Fiala, 2005, s.1-16)(Sunstein, 2007).

Ett tolerant och deliberativt samhälle är ett ödmjukt och öppet sådant, där man är fullt medveten om att 

ens egna åsikter och beslut inte alltid är de bästa. Man måste kunna lägga sin stolthet åt sidan och 

lyssna på vad andra har att säga även om detta inte stämmer överens med vad man själv tycker. (Fiala, 

2005, s.1-16). 

En demokrati kan alltså inte fungera om människor inte är toleranta. Ett tolerant samhälle öppnar upp 

för allt vad en demokrati, och speciellt en deliberativ demokrati står för. Alla sorters människor har en 

rätt att föra sin talan, även om detta går emot ens egen åsikt. Många menar att en demokrati inte kan 

räknas som en demokrati om den inte innehar deliberativa aspekter (O'Flynn, 2006, s.32). Detta gör 

min undersökning desto viktigare. Detta gör att jag kan befästa en ännu bättre, mer precis och stark 

generalisering. Alla demokratier vilar på att folket ska få föra sin talan, därför är alla demokratier 

deliberativa ur någon synpunkt (O'Flynn, 2006, s.42-45). På grund av detta kommer jag i resten av 

uppsatsen att benämna deliberativ demokrati endast som demokrati.

Från det rent konkreta, deliberativa perspektivet kommer jag kolla på huruvida svaren är extrema eller 

inte. Detta är ju som tidigare nämnt syftet med uppsatsen. Jag kommer att sätta det, vid sidan om 

polarisering i termer som demokrati, debatt, och diskussion när jag analyserar resultaten. Om de som 

använder internet ofta inte är mer extrema i svaren än de som använder internet sällan tyder detta på att 

internet inte är ett hot mot deliberativ demokrati.

För att koppla tillbaka till tolerans har detta en koppling till pacifism där man väljer att diskutera och 

komma fram till diplomatiska lösningar på problem istället för att ta till våld. Ett samhälle som inte 

låter alla få sin röst hörd och istället vänder sig inåt innehar med andra ord en större risk att öka 

fascism. Detta kan kopplas till vad som nämnts tidigare om att folk som endast diskuterar med 

likasinnade kan komma att få fram våldsamma och farliga lösningar på olika frågor och problem. 

Fallerar man med att främja mångfald ökar istället risken att bilda ett polariserat, ignorant och rent utav
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våldsamt samhälle som löser problem med vapen istället för konsensus (Fiala, 2005, s.1-16)(Sunstein, 

2007).

2.2. Förhållandet mellan nyhetsproducenter och konsumenter

Nyheter på internet är också något som det har diskuterats om och dess risk för polarisering, både från 

producenter och från konsumenter. Som tidigare nämnt öppnar internet upp möjligheter för människor 

att specialanpassa sitt nyhetsflöde. Informationen som presenteras är då relevant och stämmer överens 

med konsumentens preferenser. Åt det andra hållet så leder detta till viss del till att även producenterna 

blir polariserade i en viss mån. Utifrån vad konsumenterna klickar på och vilken sorts hemsidor de 

besöker så anpassar producenterna sitt val av nyheter som visas på en specifik sida, så att det stämmer 

överens med vad konsumenterna tidigare hade besökt för länkar (Tewksbury, 2010, s.63-64). 

Det skapas alltså ett anpassat och ömsesidigt förhållande mellan konsument och producent på internet 

som banar väg för polarisering och ett förstärkt the daily me (Tewksbury, 2010, s.63-65)(Sunstein, 

2007) Detta är något som även förekommer bland de som har tv och radio som sin primära 

informationskälla i form av val av kanaler. På internet är det dock ett bredare spektrum som går att 

anpassa samt att det är lättare att anpassa (Sunstein, 2007, s.71-73)(Tewksbury, 2010, s.63-65,123)

2.3. Polarisering

En individ har en relativt svag åsikt om ett ämne, men istället för att diskutera och argumentera med 

människor som kanske inte har samma ståndpunkt kring ämnet så vänder sig denna individen inåt till 

likasinnade människor. I ett sådant här fall kan individen med en tidigare svag åsikt komma att få denna

alltmer extremiserad om den inte får höra argument som talar emot den egna åsikten samtidigt som de 

likasinnade människorna endast argumenterar för den åsikten. 

Detta är ett exempel på hur polarisering kan se ut idag, det handlar alltså om att åsikter och information

delas upp i distinkta grupper istället för att diskutera och argumentera med människor som inte tycker 

och tänker likadant som sig själv (Sunstein, 2007). I denna bemärkelsen är polarisering något som är 

väldigt negativt då detta tar bort objektiviteten i en hög grad (Cohen, 2006, s.144-145). Man får alltså 

ingen objektiv bild över till exempel varför homosexuella ska ha samma rättigheter som heterosexuella 
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vilket leder till att detta är en fråga som därefter kan vara svår att hantera. Argumenten som talar för 

eller emot detta ämnet kan också bli väldigt extrema och rent utav hotfulla och/eller farliga. För att få 

en god demokrati, ett bra samhälle och en effektiv regering krävs det att man får objektiva utlåtanden 

samt en viss grad av konflikt i sin omgivning för att komma fram till bästa möjliga resultat (Cohen, 

2006, s.144-145).

Polarisering blir kanske som starkast eller mest tydligt när det handlar om polarisering i grupper. Här 

handlar det som tidigare nämnt om att människor i grupper tenderar att gå mot en mer extrem riktning 

gällande en viss åsikt än vad de hade innan, efter att de har diskuterat med varandra (Sunstein, 2007, 

s.53-56,60-76). Detta belyser hur grupper som endast argumenterar och diskuterar med varandra internt

tenderar att få en mer extrem position kring något ämne. I många tidigare experiment var denna 

tendensen som störst bland konservativa och liberala grupper (Sunstein, 2007, s.54-55,62-63). Bortsett 

från att individerna i dessa grupper fick mer extrema åsikter skapades det även en hög grad av 

homogenitet inom grupperna. 

Detta visar på att grupper som till en början har mindre interna argument med varandra kommer att 

tycka likadant efter en kort stund då det förs fram en större mängd argument som talar för den tidigare 

och svagare åsikten. Detta påvisar ett stort problem då detta minskar graden av mångfald och 

objektivitet vilket är ett av de stora problemen, bortsett från extremisering, med polarisering (Cohen, 

2006, s.144-145)(Sunstein, 2007, s.62-63).

Cass Sunstein har identifierat tre orsaker till varför denna typen av polarisering (grupp-polarisering) 

kan skapas.

1. Övertalande argument och information

Denna orsaken handlar som tidigare nämnt om att individer som till en början har en relativt svag åsikt 

om något kan komma att få denna extremiserad genom att i en grupp få höra en oproportionerligt stor 

mängd argument som talar för den åsikten. I grupper tenderar det med andra ord endast finns en 

begränsad ''pool'' av argument som är riktade åt ett håll (Sunstein, 2007, s.64-65).
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2. Social jämförelse

Individer jämför sig ständigt med sin omgivning och iden här är att man kommer att ställa sig i en viss 

position gällande någon sorts åsikt som stämmer överens med vad ens omgivning tycker. Om en person

i en grupp hör att gruppmedlemmarna anser att invandrare är bra för sitt land är det sannolikt att den 

personen kommer att ha/få en åsikt som är åt den riktningen som resten av gruppen har (Sunstein, 

2007, s.65-66).

3. Självförtroende, bekräftelse, och extremism

Självförtroende när något som ofta kan leda till starkare åsikter och detta självförtroendet blir ofta 

starkare om man får någon sorts bekräftelse hos andra. Om man i en grupp får höra att människor 

tycker och tänker likadant som en själv blir detta som en slags bekräftelse på sina åsikter. Detta leder 

till ökat självförtroende som i sin tur kan leda till mer extrema åsikter. Man behöver inte aktivt vara 

med i en diskussion utan bara genom att få sin åsikt bekräftad av andra så skapar detta en trygghet i att 

veta att man inte är själv, och man dras till dessa människor  (Sunstein, 2007, s.66-67).

Polarisering är något som finns på individnivå, i grupper och på politiskt nivå. Utifrån dessa tre möjliga

orsakerna kan man främst se det på grupp- och politisk nivå där det på politisk nivå ofta handlar om 

ideologiska grupper i form av parti. Likaså som att grupper på medborgarnivåer söker bekräftelse och 

övertalande argument sker detta i lika stor utsträckning på politisk nivå (Sunstein 2007, s.62-63). På 

den politiska nivån kan det dock handla mer om lagstiftningar än vad det gör för medborgare (Cohen, 

2006, s.147-149). Polarisering är därmed inget nytt fenomen då grupper av likasinnade människor har 

funnits under en lång tid, men idag är det mer aktuellt på individ- och gruppnivå än det varit tidigare. 

Det är just eftersom problemet är mer aktuellt på individ- och gruppnivå idag än tidigare som min 

undersökning är av stor vikt. Mitt resultat visar ifall människor faktiskt använder internet för att stänga 

in sig eller ifall de använder det för att ta del av information som de annars inte hade haft möjligheten 

att ta del av.
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3. Teori
Kommande kommer jag att beskriva mer djupgående vad teorin handlar om. Jag kommer förklara 

varför och hur förespråkarna av teorin anser att internet kan bli ett hot mot demokratin genom ökad 

polarisering. Avslutningsvis kommer jag att ta upp de viktigaste punkterna och fynden som har tagits 

av kritiker till teorin. I början av detta kapitel kommer även de centrala begreppen att presenteras som 

ligger till grund för teorin. Begreppen har och kommer att användas och förklaras i genomgående i 

uppsatsen.

Centrala begrepp

Polarisering, extremism, internetanvändning, the daily me, demokrati, tolerans, debatt, konsensus, 

diskussion

3.1. Hur internet ger möjligheten att lättare diskutera med likasinnade 
människor och stänga ute motsägande åsikter

Människor har idag en mycket stor möjlighet att anpassa vilken typ av information de tar del av. Med 

hjälp av internet kan man lätt gå med i grupper med endast likasinnade människor. I samma veva 

skapar internet även en hög grad av anonymitet då man kan skapa stängda forum som inte mottar några

motargument (Sunstein, 2007, s.69). Folk som använder internet ofta ska då ha större möjlighet att 

skapa eller gå med i dessa grupper och kontinuerligt vara aktiv i dem och samtidigt anpassa sitt 

informationsflöde (Tewksbury, Riles, 2015, s.396). 

Detta kommer jag att tillämpa i min egen undersökning genom en internetvariabel. Denna är sedan 

indelad i två kategorier, använder ofta/sällan där de som använder ofta borde ha starkare åsikter enligt 

teorin. Dessa ska ha då ha haft större möjlighet att endast diskutera med likasinnade och stänga ute 

argument som talar emot dem, än de som använder internet sällan.

Det som nämnts ovan kulminerar enligt teorin i att den deliberativa demokratin får sig ett hårt slag. 

Internet eliminerar den konflikt, diskussion, och komplikation som krävs för att man ska kunna ha en 

fungerande demokrati (Elstub, 2008, s.59). För min undersökning kommer internetvariabeln även här 

att återspegla dessa aspekter på grund av samma orsak som jag nämnde ovan. Till detta kommer jag 
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även att använda variabler som handlar om tolerans och yttrandefrihet. Även dessa ska symbolisera den

deliberativa demokratin då de handlar om att antingen främja mångfald och därmed öka debatt och 

diskussion, eller hämma mångfald. 

Ett tidigare experiment där tre grupper skulle göra ett beslut om vem av tre personer som skulle få en 

position som manager där en av personerna var det bästa valet framhäver hur internet kan leda till 

polarisering. Ingen av grupperna valde ¨den rätta personen¨ då alla fallerade med att dela relevant 

information för att kunna göra rätt val. Detta var som tydligast hos de grupperna som kommunicerade 

online med varandra. Skälet var för att dessa grupper hade lättare för, och tenderade att dela positiv 

information om den framväxande kandidaten samtidigt som de delade negativ information om de som 

lutade åt en förlust. Onlinegrupperna hade även en stor möjlighet att förtränga och gömma information 

som talade positivt om förlorarna och information som talade negativt om vinnaren (Sunstein, 2007, 

s.70-71). Dessa faktorerna gjorde att man nådde konsensus endast inom grupperna istället för att öppna 

upp för debatt, konflikt, komplikation, och kompromiss. Tendensen var så mycket som dubbelt så hög 

bland de grupper som kommunicerade online via internet (Sunstein, 2007, s.71). 

Väldigt tidiga undersökningar, innan internets tid har fått snarlika resultat när man talar om starkare 

åsikter inom grupper. I en undersökning av  D.G Myers såg man samma tendenser av starka åsikter i en

grupp. Här stärktes en grupps åsikter åt ett visst håll efter att de internt hade diskuterat med varandra. 

(Myers, Bishop, 1976, 286-290). Här blir det ovan nämnda experimentet som ett komplement där 

denna tendens blev ännu starkare inom onlinegrupper (Sunstein, 2007, s.71). Min undersökning blir 

ytterligare ett steg närmare sanningen genom att kolla på nationell nivå för att se ifall problemet är 

tillräckligt stort för att vara hot mot demokratin i vår värld.

Teorin menar att den lättillgängligheten som internet skapar öppnar upp för att man lättare kan hitta 

likasinnade människor, lättare kan stänga ute motsägande åsikter, och att man lättare kan filtrera och 

anpassa sin information (Sunstein, 2007). Grupper har idag en stor möjlighet att skapa forum på en 

mängd olika plattformar där man kan döpa gruppen efter ett visst namn som gör att likasinnade 

människor dras till just den gruppen. Detta har jag tagit till mig genom att göra analyser för år 2016 då 

dessa möjligheterna har ökat markant i och med de sociala medierna.
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Efter att en grupp har formats och fått medlemmar kan dessa medlemmar med hjälp av internet 

dagligen gå in och tala positivt och dela positiv information om det aktuella ämnet. I samma veva kan 

de väldigt lätt dela information som talar negativt om de som inte tycker likadant. Allt detta ska i sin tur

leda till att internetanvändning skapar ett alltmer polariserat samhälle (Praiser, 2011). 

Det som nämnt ovan, i samband med att grupperna kan vara stängda för utomstående och möjliga 

motargument gör att man dagligen och obehindrat kan förstärka sin position för en viss åsikt och på så 

sätt aldrig kunna uppnå konsensus (Sunstein, 2007). Enligt teorin leder detta även till ett starkare the 

daily me då människor lättare kan skapa ett ramverk för deras informationskonsumtion vilket jag 

återspeglar i min internetvariabel och som förklaras ytterligare i följande kapitel. 

Det finns ett beklagat stöd för teorin som visar tendenser på att en ökad internetanvändning leder till att

människor får mer extrema och homogena åsikter, åtminstone gällande partikoppling (Tewksbury, 

Riles, 2015, s.396) 

Genom internet kan man ofta även välja att vara anonym vilket leder till att man i dessa grupper vågar 

lägga fram mer extrema argument än vad man hade gjort om man hade träffats på en offentlig plats 

(Sunstein, 2007, s.22-23). Genom the daily me talar detta för att man dagligen kan vara aktiv i dessa 

grupper. Människor kan alltså börja sin dag genom att läsa vad andra har skrivit i den aktuella gruppen 

(Sunstein, 2007)(Praiser, 2011). 

Bekvämligheten och lättheten som internet ger för att stänga inne sig i sina egna åsikter och tankar 

leder oundvikligen till att man kan eliminera de tidigare nämnda mötena på offentliga platser. Detta är 

en stor del av teorin, att människor inte utsätts för oväntade och oönskade åsikter. I och med att 

människor kan skapa sig ett eget ramverk över hur deras vardag ska se ut på internet behöver man i lika

stor utsträckning inte vistas på offentliga platser. Tidigare behövde man till exempel vistas på offentliga

platser som ett bibliotek och man behövde även färdas en viss sträcka för att komma dit. Både på 

biblioteket och vägen dit fanns risken att höra åsikter som man själv inte hade som syfte att ta del av, 

eller som man aktivt försökt undvika. En tanke i teorin är då att internet är något som kan eliminera 

både resan dit och slutdestinationen och därmed minska risken att bli utsatt för oväntade och oönskade 

åsikter (Sunstein, 2007, s.25-29).
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3.2. Teorins tanke om polariseringsprocessen

Nedan följer ett exempel som belyser hur den dagliga processen som ska leda till en ökad och förstärkt 

polarisering kan se ut:

Exemplet behandlar en kvinna som jobbar inom textilindustrin och gillar att följa liberal politik. Denna 

kvinnan har en viss startsida på sin browser och har valt att få notiser om när det sker något speciellt 

eller om det kommer fram ny information om sin industri eller politiska inriktning. Detta gör i sin tur 

att kvinnan är insatt och har god kunskap om saker som rör hennes industri och politiska intressen. 

Kvinnan är även med i ett antal grupper med likasinnade människor. Medlemmarna delar dagligen 

information som talar gott om textilindustrin och liberal politik, men det dyker aldrig upp några 

motargument (Praiser, 2011). Kvinnan i detta exempel lever i en polariserad vardag genom att endast 

diskutera obehindrat med likasinnade. 

Genom daglig användning av internet förstärks exemplet ovan ytterligare och kvinnan etablerar ett 

starkt the daily me vilket även leder till ett välanpassat informationsflöde med kvinnans preferenser.

(Tewksbury, 2010, s.132). 

Det går även att identifiera delningsprocessen av information som leder till polarisering som i ett fall 

som ovan och placera in det i en term, nämligen kaskader. Detta handlar om hur information, sann eller

falsk sprids vidare till andra och hur recipienterna kan komma att ändra sin åsikt om något ämne helt 

och hållet (Sunstein, 2007, s.83). Det handlar om att en förstaperson delar information som kan 

förstärka en åsikt hos en annan person med en tidigare svag åsikt. Denna personen delar i sin tur vidare 

informationen till någon annan, som sedan delar det till någon annan osv, vilket då kallas för en kaskad.

Denna process gör att man övertygar folk till att få en starkare eller mer extrem åsikt om något ämne 

(Zhang, Xiao, 2015, s.2).

Kaskader handlar om om hur information sprids och här öppnar internet upp oändliga möjligheter. I 

dagens samhälle är det möjligt att sprida både falsk och riktig information med hjälp av endast ett 

knapptryck (Praiser, 2011). Internet har med andra ord förenklat denna processen vilket i tur leder till 

att den får en större slagkraft och lättare kan leda till polarisering i form av extrema åsikter 
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(Zhang, Xiao, 2015, s.2).

Trots detta är framförallt Cass Sunstein mycket väl medveten om att internet även öppnar upp 

möjligheter för folk att utforska vad andra tycker och tänker. Sunstein menar dock att vi måste vara 

försiktiga då det på sikt bli ett farligt redskap som möjliggör polarisering och extremism (Sunstein, 

2007, s.71).

3.3. Kritik mot teorin

Det finns vissa fynd som menar att polarisering är något som endast finns i små skalor, det är inget stort

och världstäckande fenomen som gäller alla ämne. Dessa ''antagonister'' menar att en förstärkt 

polarisering genom internet kan finnas, men att det är på en mycket mindre nivå än tidigare trott. Det 

kan vara så att åsikter som direkt rör till exempel politisk identitet förstärks av internet i en viss grad, 

men när det rör åsikter om ras och ekonomi (frågor nära politik) suddas denna gränsen ut. I framförallt 

sociala frågor kan människor då ha en mycket svagare eller obestämd åsikt även om de har en stark 

koppling till ett visst parti som har en bestämd åsikt kring samma ämne (Tewksbury, Riles, 2015, s.394-

395).

De tillfällena där internet inte förstärker polarisering genom starkare åsikter är alltså fler än  de 

tillfällena där man kan se spår av polarisering (Tewksbury, Riles, 2015, s.394-395). Här tyder sig inte 

en hög internetanvändning att kunna förstärka polarisering i form av extrema åsikter tillräckligt mycket

för att hota demokratin och dess mål med konsensus i form av debatt.

Det finns andra som har påvisat att det snarare är de som sällan använder internet och sociala medier 

som tenderar att vara mer polariserade i form av extrema åsikter. Denna människan genomförde en 

sorts sannolikhetsanalys som visade att det är de som är minst sannolika att använda internet som skulle

ha mer extrema åsikter (Boxell, 2017).

Jag har i detta kapitel djupgående gått genom vad teorin som jag har testat handlar om. Jag har även 

lyft vad som är de centrala begreppen inom teorin. Detta kapitel (och förra) har också som ett syfte att 

ge en förklaring till vissa av de valen jag har gjort i nästkommande kapitel och hur jag har behandlat 

dessa valen. På grund av detta kommer nästa kapitel att vara ett metodkapitel.
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4. Metod
I detta kapitel kommer jag att lyfta de valen jag har gjort för att kunna genomföra undersökningen. Jag

kommer att visa vilken typ av metod, design, och därefter vilket material som har använts. Jag kommer 

sedan visa och motivera mitt urval och därefter avsluta kapitlet med en del om undersökningens 

validitet och eventuella problem.

4.1. Metodval

Den metod som använts för att kunna besvara frågeställningarna som undersökningen utgår från är en 

kvantitativ statistisk analys i form av en jämförande design av två fall. Skälet till att det endast är två 

fall är på grund av att jag använde mig av europeisk data och att tillägga fler länder hade inte tillfört 

något nytt. Resterande demokratiska länder skiljer sig inte mycket från Norge och Polen sett till kultur, 

religion och politiskt system. Hade jag valt fler länder hade de antingen varit väldigt lika Norge 

och/eller väldigt lika Polen. Därav kan jag säga att metoden jag använder är en bra sådan för att kunna 

göra en generalisering av mitt resultat. 

I denna sortens metod är syftet att man med hjälp av variabler som i mitt fall är ordinala variabler, ska 

lyckas identifiera möjliga samband som kan finnas mellan olika ämnen eller fenomen (Djurfeldt, 2018, 

s.45-48)(Bryman, 2008, s.80-84). Till detta hör även att ta reda på huruvida det samband som kan 

finnas är statistiskt signifikant. Detta betyder med andra ord ifall det samband som har identifierats 

verkligen beror på just de variablerna som har testats eller ifall det finns en bakomliggande 

variabel/faktor till sambandet. Man kollar alltså på förhållandet variablerna har till varandra i den 

kausala kedjan samt korrelationen mellan variablerna (Djurfeldt, 2018). Undersökningens 

vetenskapliga ståndpunkt tar då sin ansats från positivismen där fakta som i mitt fallet är statistik har 

störst vikt. Fakta står i centrum för att lämna lite utrymme för tolkning (Alvesson, 2018 s,29-31). 

Positivism är något som man ofta kopplar till kvantitativa metoder, speciellt statistiska analyser 

(Alvesson, 2018, s.29-31)(Bryman, 2011, s.29-32).

I denna undersökningen kommer den statistiska analysen att kolla på hur sambandet och signifikansen 
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ser ut mellan användning av internet och tre toleransvariabler, som kommer visas senare i denna del. 

Detta kommer att göras vid två tidpunkter (2010, 2016) för att se ifall etableringen av de sociala 

medierna har påverkat resultatet genom positionering i någon riktning. År 2016 borde det enligt teorin 

vara en högre procentandel av de som använder internet ofta som har mer extrema åsikter än det var år 

2010. Som nämnt i tidigare kapitel handlar det om att möjligheten att skapa grupper har ökat markant. 

För båda åren borde det även vara en högre procentandel av de som använder internet ofta som har 

extrema åsikter, än de som använder internet sällan, dock ännu tydligare år 2016 (Sunstein, 2007).

När man använder sig av en statistisk analys utgår man ifrån tre primära beståndsdelar vilket då även 

denna undersökningen gör. Dessa beståndsdelarna är något som krävs för att man ska kunna genomföra

statistiska analyser och är grundstenarna för att överhuvudtaget kunna besvara frågeställningarna i sin 

helhet (Esiasson, 1012, s.45)(Bryman, 2008, s.29-35).

De tre primära beståndsdelarna som ingår i en statistisk analys är följande:

1. Många analysenheter

2. Variabler

3. Variabelvärden

Många analysenheter består av att man har samlat in sin empiriska data från ett stort urval, personerna 

som har deltagit i datainsamlingen ligger ofta på över 1000 personer samt att det är flera olika länder 

som analyseras. 

Variablerna är helt enkelt de åsikter, fenomen, eller komponenter som är tänkta att analyseras. Till 

variablerna hör variabelvärdena. Detta är de värdena som variablerna utgår från, till exempel att 

svarsalternativet agree strongly på variabeln att Gays and lesbians free to live as they wish har ett värde

på 1 och disagree strongly  har ett värde på 5 där de andra svarsalternativen då har värdena 2-4 med 

tillhörande rubrik.
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De variabler som kommer att användas i undersökningen och hur de kommer att analyseras gentemot 

varandra ser ut som följande:

2010

Oberoende Beroende

Personal use of internet Gays and lesbians free to live as they wish

Personal use of internet Immigrants make country better or worse place to live

Personal use of internet Men should have more right to job than women when jobs

are scarce
2016

Oberoende Beroende

Internet use, how often Gays and lesbians free to live as they wish

Internet use, how often Immigrants make country better or worse place to live

Internet use, how often Men should have more right to job than women when jobs

are scarce

Jag har i denna del beskrivit vilken typ av metod jag har använt mig av och innebörden av denna. Jag 

har även introducerat vilka variabler jag har använt mig av i undersökningen. Därför kommer nästa del 

att handla om hur jag har arbetat med dessa variabler.

4.2. Omkodning

För att lättare kunna utläsa och tolka det resultat som analysen av dessa variabler visade gjordes en 

omkodning. Denna omkodning är inte något som påverkar resultatet på något sätt, snarare tvärtom, den 

gör det endast lättare att utläsa och därmed lättare och mer riktigt kunna komma fram till en slutsats. 

1. Personal use of internet

Denna oberoende variabel som kollar på hur ofta svarspersonerna använde internet bestod till en början

av variabelvärdena 0-7, 77,88,99. 

I variabelvärdena 0-7 fanns svarsalternativen: No access at home or at work=0, Never use=1, Less than

once a month=2, Once a month=3, Several times a month=4, Once a week=5, Several times a week=6, 

Every day=7. 

Variabelvärdena 77, 88, 99 bestod av svarsalternativen: Refusal=77, Dont know=88, No answer=99.
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För variabelvärdena 77,88,99 fanns det inga svar så därför valdes dessa bort i omkodningen. Även 

Variabelvärdet 0 valdes bort i omkodningen då undersökningen inte kollar på själva tillgången som folk

har till internet.

De variabler som ingick i omkodningen blev därför variabelvärdena 1-7. Omkodningen för dessa 

variabelvärdena blev som följer:

• 1-5=Använder sällan

• 6-7=Använder ofta

2. Internet use, how often

Omkodningen för internet variabeln år 2016 är väldigt snarlik den år 2010 med den hade färre 

svarsalternativ än år 2010. Detta påverkar inte något för undersökningen då variabeln endast var mer 

komprimerad .1=Never, 2= Only occasionally, 3= A few times a week, 4= Most days, 5= Every day, 7=

Refusal, 8= Don't know, 9= No answer.  

Jag kunde använda mig av denna variabel då jag fortfarande kunde kategorisera variabeln som 

använder ofta/sällan. Man kan säga att variabelvärdena 2-3 från år 2010 är variabelvärdet 2 år 2016. 

Variabelvärdena 4-5 år 2010 kan ses som variabelvärdet 3 år 2016 

Omkodningen blev därför som följer:

• 1-3=Använder sällan

• 4-5=Använder ofta

 

Skälet till att alternativet Använder ofta endast har två svarsalternativ är eftersom teorin går ut gå att 

man genom kontinuerligt användande av internet har möjligheten att anpassa och lättare bestämma 

vilken typ av information och nyheter som man vill ta del av. Därför krävs det att man nästintill 

dagligen använder sig av internet för att kunna åstadkomma detta. Det betyder även att man lättare kan 

skapa och förstärka the daily me som är en stor bidragande faktor till varför en hög internetanvändning 

kan leda till polarisering (Sunstein, 2007). Den omkodade variabeln benämns i undersökningen som 

Internetanvändning.
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Alla de beroende variablerna som är med i undersökningen är ursprungliga, ingen av de har blivit 

omkodade. Att det inte skedde en omkodning av någon av de beroende variablerna är för att 

svarsalternativen i de ursprungliga variablerna var relevanta för undersökningen. Hade man gjort en 

omkodning hade resultatet inte blivit lika bra och inte fått lika stor slagkraft. I vissa fall som med 

variabeln Immigrants make country better or worse place to live hade en omkodning till och med varit 

en slags manipulering av undersökningen då det är en skala på 0-10 där man inte vet vilken åsikt som 

är på respektive variabelvärde.

I detta delkapitel har jag mer utförligt visat vilka variabler som har använts samt hur jag har arbetat 

med dem. Det är viktigt att ha en förståelse för detta då det är kopplat till vad det blev för resultat. 

Nästkommande del kommer att behandla vilket material jag har använt i sin helhet, varifrån jag har fått 

det och varför jag har valt det materialet. Eftersom att delen om urval är nära materialet kommer därför 

delen efter 2.2 att handla om just urvalet. Här kommer jag mer djupgående beskriva vilken typ av urval 

jag har använt mig av och mer utförligt förklara val av variabler och analysenheter.

4.3. Material

Institutet vid namn European social survey (ESS) är en organisation positionerad i Storbritannien. 

Denna organisation har som syfte att genomföra studier över människors åsikter, värderingar, intressen 

och inställningar till diverse olika frågor som berör samhället i någon form. ESS samlar in sin data 

genom att göra intervjuer med slumpmässigt utvalda individer i mer än trettio olika, europeiska länder.

Ett av huvudmålen som ESS har är att öka kunskapen inom samhällsvetenskaplig forskning i form av 

att samla in data som är tillförlitlig hos/av befolkningen inom Europa. Att påpeka här är att det inte 

handlar om organisationen EU utan Europa som världsdel vilket man kan se då länder som Norge är 

med i deras databas (European socialsurvey.org/about).

ESS lägger ut sin data i olika rundor eller samlingar med två års mellanrum mellan varje. Man kan vid 

varje runda välja att ladda ner antingen data för alla länder som deltagit eller så kan man välja att ladda 

ner ett subset för separata länderna. Dessa subseten är är vad som använts i denna undersökningen, för 

respektive land för respektive år. Det finns även ett stort antal filer att ladda ned, man kan ladda ned allt

från kodböcker, intervjuguider, och separat data för en specifik sektion eller kategori av variabler, till 

exempel variabler som rör alkohol eller politiska partier (European socialsurvey.org/about). Alla länder 
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är inte nödvändigtvis med i alla rundor som ESS lägger ut. Varför inte ett land vill vara med en viss 

runda är svårt att säga dock. För undersökningen har länderna Norge och Polen varit med i alla rundor. 

Att man kan lita på ESS data förstärks av att organisationen och dess statistik är kvalitetskontrollerad 

när det kommer till statistisk säkerhet och etik av ISI (International statistics institute). ISI är en 

världstäckande organisation med verksamhet som sträcker sig ändå från 1885. Denna organisationen 

har som mål att kontinuerligt granska och säkra kvaliteten på statistik som används runtom i vår värld 

(European socialsurvey.org/about)(www.isi-web.org/index.php/about-isi/what-is-isi/missions).

Att all data som användes i denna undersökningen är granskad och kvalitetssäkrad är något väldigt 

positivt och framförallt väldigt viktigt. Detta stärker undersökningens reliabilitet i en hög grad 

(Bryman, 2008, s.49). ISI gör med andra ord så att den statistik och data som människor använder 

genom ESS är tillförlitlig. Samarbetet mellan en stor organisation som ESS och ISI gör att reliabiliteten

i denna undersökningen blir stark. Undersökningen utgår därmed från kvalitetssäkrad, officiell. och 

granskad statistik och data från en välkänd och etablerad organisation.

4.4. Urval

Som tidigare nämnt så valdes intervjupersonerna i ESS datainsamling ut genom slumpmässigt utvalda 

personer, det vill säga att ESS använder sig av ett sannolikhets urval där alla personer har lika stor 

chans att komma med (Djurfeldt, 2018, s.126).

Det urval som jag själv har fått göra blev därmed att välja databas, variabler, samt länder som ska 

undersökas. 

För att ta fram ett urval av dessa tre olika kategorier användes ett målinriktat urval för att allt skulle 

stämma överens med syftet med undersökningen. I ett sådant här urval handlar det om att jag har en 

tydlig bild av av vilka länder jag vill undersöka och varför (Djurfeldt, 2018, s.123).

ESS valdes som databas för undersökningen eftersom detta är en av de mest täckande databaserna när 

det kommer till årtal, variabler och reliabilitet vilket därmed även leder till en ökad validitet (Bryman, 

2008, s.50). Denna databas innehar en stor repertoar för årtal och variabler där åren det sträcker sig från

2002 till 2016. Att den sista rundan som är gjord av ESS är 2016 var en nyckelfaktor till varför ESS 

valdes som primära empiriska källa. ESS hade helt enkelt statistik för de årtalen som var bäst lämpade 

23



för att genomföra undersökningen (European socialsurvey.org/about).

Alla variabler som ingår i undersökningen är av en toleransliknande art. Skälet till detta var eftersom 

att det framgår i tidigare forskning att yttrandefrihet och mångfald är en otroligt viktig faktor till en god

demokrati. Detta kopplas även till teorin där främst Cass Sunstein pratar om vikten av yttrandefrihet 

och dess komponenter, och hur viktiga offentliga platser är där alla människor, oavsett läggning, kön, 

eller etnicitet ska få kunna tala och göra sig hörda. För att kunna täcka alla dessa punkter valdes det 

därför ut tre beroende variabler som alla är inom samma tema (tolerans/yttrandefrihet) men som har 

olika områden och inriktning. Valet av beroende variabler täcker allt från jämställdhet till kultur till 

frihet.

För att kunna genomföra undersökningen och uppfylla dess syfte av att testa teorin om polarisering 

genom internet blev den oberoende variabeln kanske den viktigaste. Detta urval var en grundsten för 

denna undersökningen och den handlar som tidigare nämnt om hur ofta folk använder internet.

Urvalet av variabler blir då ett kalkylerat sådant och är därmed ett målinriktat urval, likt de andra valen 

jag själv fick göra (Djurfeldt, 2018, s.123). 

Det första landet att väljas till undersökningen blev Norge som är ett relativt liberalt land, för att koppla

till tidigare undersökningar där liberala grupper som använde sig av internet tenderade att visa ett 

tydligt polariseringsmönster. Något att tänka på gällande detta urval är att i de tidigare 

undersökningarna (främst Cass Sunsteins undersökningar) handlade det ofta om liberala grupper i USA

medans det i denna undersökningen handlar om nationer i stort (Sunstein, 2007, s.54-55). Motiveringen

för detta är att teorin i sin helhet är en omfattande sådan som inte bara är begränsad till mindre grupper 

i USA utan ska ses som ett fenomen där främst Sunsteins undersökningar var ett medel för att visa detta

(Sunstein, 2007). På grund av det utgick denna undersökningen från att applicera delar av tidigare 

undersökningar men i ett större spektrum. Jag kunde då göra en starkare generalisering som syftar till 

att antingen bekräfta eller förkasta teorin i sin helhet.

Eftersom undersökningen är komparativ valdes det även ut ett andra land (Bryman, 2008, s.80-84) som 

i detta fallet blev Polen som är ett relativt konservativt land. Motiveringen för detta val är densamma 

som för Norge.
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Dessa två länder ska symbolisera två av de grupper som ingick i främst Sunsteins egna undersökningar 

men i ett större perspektiv. Dessa grupper uppvisade starkare eller högre tendenser till polarisering än 

vad resterande grupper gjorde. De andra grupperna visade liknande tendenser men inte i lika hög grad 

(Sunstein, 2007, s.54-55,62-63). Därför utgick urvalet i denna undersökningen helt enkelt från de 

grupper som var mest prominenta i förhållande till teorin för att kunna göra en bättre och en starkare 

generalisering utifrån resultatet. Egentligen hade jag kunnat välja vilket demokratiskt land som helst då

teorin i sin helhet inte är begränsad till endast vissa politiska system, kulturer, eller grupper.

4.5. Validitet

Något som var viktigt för att kunna genomföra undersökningen och inneha en stark validitet var som 

tidigare nämnt att det var relevanta variabler som analyserades. I detta fallet handlade det om diverse 

samhällsfrågor som var inriktade mot toleransaspekter. Hand i hand med dessa variabler var det även 

viktigt, om inte viktigast att använda oss av en variabel som handlade om hur pass mycket personer 

använder sig av internet. Utan dessa variabler, både beroende som oberoende hade undersökningen inte

gått att genomföra på ett riktigt sätt och därmed förlorat en hög grad av validitet. 

Trots att relevanta variabler används fanns det ändå vissa faktorer i dessa variabler som hade kunnat 

påverka resultatet i undersökningen, eller snarare sagt påverka undersökningen sett till syfte och 

frågeställningar. Här spelade omkodningen av internetvariabeln en nyckelroll då den ursprungliga 

variabeln hade ett variabelvärde som behandlade hur personernas tillgång till internet såg ut. Detta är 

något som inte hade med syftet eller frågeställningarna att göra. Inte nog med att omkodningen gjorde 

det lättare att läsa ut resultatet och göra det bättre sett till teorin genom att komprimera användningen 

av internet till två svarsalternativ så ökade även validiteten genom att eliminera de variabelvärdena som

inte hade med undersökningen att göra (Bryman, 2008, s.50-51).

Då teorin som prövades handlade mycket om grupper var det även relevant för denna undersökningen 

att använda sig av data från det att de sociala medierna etablerat sig i samhället. Jag gjorde detta genom

att ta med data från år 2016. (Bryman, 2008, s.50-51).

Trots att undersökningen har vidtagit åtgärder och strävat efter att få så hög validitet som möjligt så 
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finns där fortfarande faktorer som kan tänkas påverka denna validitet. Framförallt så handlar detta om 

att ESS använder sig av data som har tagits fram genom intervjuer. Problemet med detta är att 

personerna som blir intervjuade kan komma att tona ner sina åsikter som eventuellt är extrema. Med 

känslan och risken av att kunna bli dömd av den som gör intervjun kan den som blir intervjuad komma 

att lägga fram ett mer bekvämt eller politiskt korrekt svar. Det kan i min undersöknings fall kan leda till

fler neutrala svar i de beroende variablerna. (Bryman, 2008, s.50-51).

Vikter

Eftersom det har använts variabler från ett utomstående dataset (European social survey) var det viktigt

att applicera någon form av vikt för detta dataset. En vikt i detta sammanhang när det gäller dataset är 

något man applicerar på samtliga variabler för att räta ut diverse problem gällande bland annat de olika 

design som används av olika länder. I mitt fall handlade det om problem som kan dyka upp gällande 

ESS urval. För att säkerställa att dessa problem inte skulle förvränga resultatet applicerades då lämplig 

vikt vilket i detta fallet var D-weight (Design weight). Då undersökningen är av komparativ art mellan 

två olika länder var en design weight en ytterst lämplig vikt att applicera då de två länderna kan ha 

använt sig av olika designtyper i deras datainsamling.

5. Resultat och analys
Här kommer jag att visa resultaten av mina spss analyser i form av diagram och tabeller. Jag kommer 

först att visa samband mellan alla variabler som har använts, som en slags introduktion som ger en 

bra överblick. Därefter kommer resultaten för vardera variabel visas och förklaras. Efter varje 

diagram och tabell kommer det att följa en förklaring som sedan avslutas med en analys för att koppla 

till forskningsproblemet. Diagrammen kommer att vara för vardera år med förklaring och analys efter 

varje. Tabellerna som kommer visa förändring mellan år 2010 och år 2016 kommer att ha en 

gemensam förklaring och analys för både Norge och Polen. Alla variabler som har använts genom ESS

kommer att vara utskrivna på engelska för bästa återkoppling till data och teori.
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5.1. Bivariat analys

Tabell 1.1 Korrelation av variabler genom Pearsons rho år 2010 (Norge och Polen)

                                                                                                                                                     Men should 

                                                                                                                                                                                                    Immigrants          have more

                                                                                                                                                                       Gays and             make country       right to job

                                                                                                                                                                   lesbians free to      worse or better  than women when

                                                                                                                    Netuse1          Netuse3         live as they wish        place to live       jobs are scarce

Use on internet Norge Pearsons rho 1 a -,187 ,061 ,111

Use of internet Polen Pearsons rho a 1 -,159 ,156 ,149

Gays and lesbians free to

live as they wish

Pearsons rho -,187 -,159 1 -,286 -,351

Immigrants make country

worse or better place to live

Pearsons rho ,061 ,156 -,286 1 ,185

Men should have more right

to job than women when

jobs are scarce

Pearsons rho ,111 ,149 -,351 ,185 1

Fullständig spss analys se bilaga figur 1.1
ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 3.3. NSD - Norwegian 
Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC.

Förklaring och analys tabell 1.1

Detta är en tabell över en bivariat analys av samtliga variabler som är med i undersökningen. Detta är 

en analys som visar hur alla variabler korrelerar med varandra genom att visa samband (korrelation). 

Analysen är gjord med hjälp av Pearsons rho (Djurfeldt, 2018), s.155-156). Att det förekommer 

negativa samband är endast på grund av att variabeln Gays and lesbians free to live as they wish har ett 

positivt första variabelvärde. De samband som har ett värde på 1 (perfekt samband) har det på grund av

att det är samma variabel.

Vi ser i tabellen att det finns samband mellan samtliga variabler där det mest framträdande är mellan 

variablerna Gays and lesbians free to live as they wish och Men should have more right to job than 

women when jobs are scarce. Detta, och de andra sambanden som är starkast ligger just mellan de 

beroende variablerna vilket inte är konstigt då alla är av en toleransliknande art.

Alla samband innehar även en accepterad signifikans inom ramen av 0,05 (Sig. (2tailed)).
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För undersökningen är dock de viktigaste sambanden att kolla på de som innehar internetanvändning. 

För dessa korrelationerna finns det samband mellan alla variabler även här. Vi ser att det starkaste 

sambandet är det mellan Use of internet och Gays and lesbians free to live as they wish med ett värde 

på -,187. Detta betyder att man tenderar att få mer positiva/toleranta åsikter om man använder internet 

ofta. Polen ter sig dock ha starkare samband för de resterande variablerna än Norge. 

Tabellen visar att det finns samband mellan internetanvändning och de aktiva toleransvariablerna. De 

flesta sambanden ligger mellan 0,100-,0160 både för Norge och polen vilket varken är ett starkt eller 

svagt samband med ett negativt samband för de korrelationerna som är med variabeln Gays and 

lesbians free to live as they wish.. Det finns dock vissa undantag för till exempel internetanvändning 

och synen på invandrare där det är ett relativt lågt samband, men som fortfarande är ett signifikant 

samband. 

Detta betyder att det åtminstone finns en viss sanning i teorin som testas. Att min analys visar på ett 

samband mellan variablerna betyder att de påverkar varandra i en viss grad. För de som använder 

internet ofta finns det med andra ord en risk för att en åsiktsförändring kan ske. Att det finns samband 

gör min undersökning desto mer relevant. Hade jag inte fått fram något samband i denna analys hade 

jag nästan kunnat förkasta teorin redan här. Sambanden visar att kommande analyser behövdes göra för

att se ifall dessa sambanden verkligen är tillräckligt starka för att leda till mer extrema åsikter bland de 

som använder internet ofta kontra sällan. Detta kommer att visas senare i kapitlet
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Tabell 1.2 Korrelation av variabler genom Pearsons rho år 2016 (Norge och Polen)

                                                                                                                                                                                                                               Men should 

                                                                                                                                                                                                    Immigrants          have more

                                                                                                                                                                       Gays and             make country       right to job

                                                                                                                                                                   lesbians free to      worse or better  than women when

                                                                                                                    Netuse1          Netuse3         live as they wish        place to live       jobs are scarce

Use of internet Norge Pearsons rho 1 a -,183 ,045 189

Use of internet Polen Pearsons rho a 1 -,194 104 ,204

Gays and lesbians free to

live as they wish

Pearsons rho -,187 -,159 1 -,163 -,379

Immigrants make country

worse or better place to live

Pearsons rho ,061 ,156 -,163 1 ,112

Men should have more right

to job than women when

jobs are scarce

Pearsons rho ,111 ,149 -,379 ,112 1

Fullständig spss analys se bilaga figur 1.2
ESS Round 8: European Social Survey Round 8 Data (2016). Data file edition 1.0. NSD - Norwegian 
Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC 

Förklaring och analys tabell 1.2

Likt tabell 1.1 är detta en bivariat korrelationsanalys över samtliga variabler i undersökningen men 

denna tabell är för år 2016. Även här finns det samband för samtliga variabler.

Likt år 2010 ligger även här det starkaste sambandet mellan variablerna Gays free to live as they wish 

och Men should have more right to job than women when jobs are scarce med ett värde på -0,379 och 

som för år 2010 har detta samband en signifikans på 0,000.  De andra variablerna har ett 

sambandsvärde mellan 0,100-0,170 med ett negativt samband för de korrelationerna som är med 

variabeln Gays and lesbians free to live as they wish.

För att kolla på de korrelationerna som är viktigast för undersökningen ser man att det starkaste 

sambandet är mellan variablerna Use of internet och Men should have more right to job than women i 

Polen, som har har ett värde på 0,204 vilket är ett relativt starkt samband. Denna tabell visar att de 

flesta korrelationerna som innehar variabeln Internetanvändning har ett värde mellan 150-200 för både 

Norge och Polen, med ett negativt samband för de korrelationerna som är med variabeln Gays and 

lesbians free to live as they wish. Detta sträcker sig från varken svagt eller starkt till relativt starkt. 
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Undantaget för detta är sambandet mellan variablerna Internetanvändning och Immigrants make 

country worse or better place to live med ett värde på 0,45 vilket är väldigt svagt.

Analysen av denna tabellen är väldigt lik den som var för tabell 1.1. Även för år 2016 ser vi att internet 

påverkar åsikter i viss mån. Det är ingen större eller viktig skillnad jämfört med år 2010 och därför 

kommer jag inte att lägga så stor vikt vid att analysera denna tabell. Det är dock viktigt att den är med 

så att man ser att trots en tidsaspekt så finns det fortfarande samband. Det starkaste sambandet har dock

skiftat från Use of internet-Gays and lesbians free to live as they wish till internet-Men should have 

more right to job than women when jobs are scarce. Denna förändring kan betyda att människor har 

använt sig mycket av internet för att hitta information om (o)jämlikhet i jobb sedan år 2010.

5.2. Internet och toleransen för homosexuella

Figur 1.1 Use of internet (ofta/sällan) år 2010 mot Gays and lesbians free to live as they wish. (Norge

och Polen)

Fullständig spss analys se bilaga figur 2.1 och 2.2
ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 3.3. NSD - Norwegian 
Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC.

Förklaring och analys figur 1.1

Detta diagram visar vad de som använder internet ofta och de som använder internet sällan valde för 

svarsalternativ i frågan Gays and lesbians free to live as they wish, i procentandelar. De två variablerna 

i fråga utgår från ett samband på -0,131 med ett signifikansvärde på 0,000 i Norge och ett samband på 
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-0,154 med ett signifikansvärde på 0,000 i Polen, enligt kendalls tau-c. Det är ett sambandsmått som är 

optimalt när man gör korstabellanalyser på ordinala/nominala variabler som har olika många 

variabelvärde. I detta fall ser det ut som 2*5, två alternativ på den oberoende och 5 alternativ på den 

beroende (Esiasson, 2012, s.372-373) . För både Norge och Polen ligger alltså sambandet mellan 

variablerna mellan -0,130—0,160 vilket är varken starkt eller svagt. Det viktiga här är dock att båda 

dessa samband ligger inom den accepterade signifikansnivån på 0,05 (Djurfeldt, 2018, s.186).

Man ser i diagrammet att det är 45,5 procentandelar av de som använder internet ofta i Norge som har 

svarat att de håller starkt med och 12,7 procentandelar i Polen. Av de som använder internet sällan har 

20,7 procentandelar svarat håller starkt med, i Norge och 7,3 procentandelar i Polen. Detta visar att de 

som använder internet ofta tenderar att ha mer positiva åsikter om homosexuella. Det är även en högre 

procentandel i både Norge och Polen bland de som använder internet ofta som har en starkare åsikt åt 

det positiva hållet , än vad det är bland de som använder internet sällan. Åt det andra hållet ser det dock

lite annorlunda ut. Här är det endast 2,2 procentandelar av de som använder ofta som har en starkare 

åsikt medans det är 5,3 procentandelar bland de som använder sällan, i Norge. Detta återspeglar sig 

även i Polen där det är 6,9 procentandelar bland de som använder ofta och 14,4 procentandelar bland de

som använder sällan. Här är det med andra ord omvänt, åt det negativa hållet är det de som använder 

internet sällan som tenderar att ha en starkare åsikt.

Resultatet betyder att människor som använder internet ofta har starkare åsikter, med endast åt ett håll. 

Åt det andra hållet är det de som använder internet sällan som har starkare åsikter. Detta går med andra 

ord emot teorin. För att stämma överens med teorin borde det varit fler bland de som använder internet 

ofta som även var väldigt negativa eller icke-toleranta i sina svar. Här ser vi alltså inget direkt hot mot 

konsensus och mångfald i demokrati då det inte visar på en tydlig polarisering bland de som använder 

internet ofta.

Vi ser även att de som använder internet ofta tenderar att vara mer toleranta i sina svar än de som 

använder internet sällan vilket främjar mångfald och därmed bidrar till debatt och konsensus.
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Figur 1.2 Use of internet (ofta/sällan) år 2016 mot Gays and lesbians free to live as they wish. (Norge

och Polen)

Fullständig spss analys se bilaga figur 3.1 och 3.2
ESS Round 8: European Social Survey Round 8 Data (2016). Data file edition 1.0. NSD - Norwegian 
Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC 

Förklaring och analys figur 1.2

De två variablerna för år 2016 innehar ett samband på -0,133 och en signifikans på 0,000 för Norge och

ett samband på -0,211 och en signifikans på 0,000 för Polen. Detta betyder att det är varken ett svagt 

eller starkt samband för Norge men i Polen är det ett relativt starkt, och båda har en signifikans inom 

den accepterade nivån på 0,05.

Man kan utläsa ur diagrammet att det är 63,8 procentandelar av de som använder internet ofta i Norge 

som har svarat att de håller starkt med och 23,3 procentandelar i Polen. Av de som använder internet 

sällan har 27,5 procentandelar svarat håller starkt med, i Norge och 13,0 procentandelar i Polen. Detta 

visar att de som använder internet ofta tenderar att ha mer positiva åsikter om homosexuella även år 

2016, och i högre grad. Det är även en högre procentandel i både Norge och Polen bland de som 

använder internet ofta som har en starkare åsikt åt det positiva hållet , än vad det är bland de som 

använder internet sällan. Åt det andra hållet ser det dock lite annorlunda ut även här. Här är det 2,5 

procentandelar som har en stark åsikt bland de som använder ofta i Norge och 2,0 procent andelar av de

som använder sällan. Detta betyder att det är en högre procentandel bland de som använder ofta I 
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Norge som har en starkare åsikt även åt det negativa hållet, än bland de som använder sällan. 

i polen är det däremot endast 5,6 procentandelar bland de som använder ofta som har en starkare åsikt, 

medans det är 13,1 procentandelar bland de som använder sällan.

År 2016 ser vi att diagrammet faktiskt visar på en väldigt svag tendens till polarisering bland 

internetanvändarna. I Norge är det som tidigare nämnt en högre andel som har starka åsikter åt båda 

hållen bland de som använder internet ofta. I Polen finner vi dock inget stöd för teorin då det endast är 

åt ett håll som för år 2010. Som vissa av kritikerna till teorin finner även jag i min undersökning ett 

svagt spår av sanning i teorin. Som kritikerna nämnde kan det dock vara så att dessa få undantagen inte 

är tillräckligt starka eller många för att kunna säga att internetanvändning leder till polarisering. Det 

kan vara för svagt spår för att bli ett hot mot konsensus och mångfald i en demokrati.

Vi ser även att de som använder internet ofta tenderar att vara mer toleranta i sina svar än de som 

använder internet sällan vilket främjar mångfald och därmed bidrar till debatt och konsensus.

Tabell 2.2 Förändring i andel procent för kategorierna Use of internet ofta/sällan år 2010-2016 

gällande svaren på frågan: Gays and lesbians free to live as they wish.

Norge

                                 Ofta 2010      Ofta 2016        Förändring   Sällan 2010    Sällan 2016    Förändring

Håller starkt med 45,5 62,8 +17,3 20,7 27,5 +6,8

Håller med 41,8 29,5 49,7 48,3

Varken eller 7,5 3,3 8,4 16,8

Håller inte med 3,1 1,9 9,5 5,4

Håller starkt inte med 2,2 2,5 +0,3 5,3 2,0 -3,3
                                       100               100                                        100                  100
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Tabell 2.1 Förändring i andel procent för kategorierna Use of internet ofta/sällan år 2010-2016 

gällande svaren på frågan: Gays and lesbians free to live as they wish

  Polen

                                 Ofta 2010      Ofta 2016        Förändring   Sällan 2010    Sällan 2016    Förändring

Håller starkt med 12,7 23,3 +10,6 7,3 12,0 +4,7

Håller med 42,3 43,8 34,7 40,1

Varken eller 22,6 20,1

Håller inte med 15,6 9,8 23,0 13,6

Håller starkt inte med 6,9 5,6 -1,3 14,4 13,1 -1,2
                                       100               100                                        100                  100

Förklaring och analys tabell 2.1 och 2.2

Dessa tabeller visar hur åsikterna för variabeln Gays and lesbians free to live as they wish har 

förändrats mellan år 2010 och år 2016. Man ser direkt att det har skett en markant ökning i 

procentandelar åt det extremt positiva hållet bland de som använder internet ofta i Norge med en 

ökning på 17,3 procentandelar. Samma tendens visar sig i Polen med en ökning på 10,6 procentandelar.

För Norge har det även skett en ökning åt det extremt negativa hållet, om än en liten ökning på 0,3 

procentandelar. I Polen har det dock skett en minskning åt det extremt negativa hållet på 1,3 

procentandelar. 

Vid sidan av detta ser vi att det även har skett en ökning åt det extremt positiva hållet på 6,8 

procentandelar bland de som använder internet sällan i Norge och en ökning på 4,7 procent i Polen. Det

har alltså skett en ökning i procentandelar åt det extremt positiva hållet både bland de som använder 

internet ofta och de som använder sällan i både Norge och Polen men i en större utsträckning bland de 

som använder ofta. Bland de som använder internet sällan har det skett en minskning åt det extremt 

negativa hållet med 3,3 procentandelar i Norge och 1,2 procentandelar i Polen. Till skillnad från de som

använder internet ofta har det skett en minskning i procentandelar åt det extremt negativa hållet bland 

de som använder internet sällan I både Norge och Polen, även om det var en väldigt liten ökning i 

Norge bland de som använder ofta.

För Norge ser vi även här ett spår av sanning i teorin, vilket inte är speciellt konstigt då det fanns en  

svag polariseringstendens i Norge år 2016. I såväl Norge som Polen har det skett en ökning i 
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procentandelar bland de positiva/toleranta svaren. Vid andra sidan har det dock skett en minskning i 

Polen bland de som har starka åsikter åt det icke-toleranta hållet. Detta kan man tolka som man gjorde 

med diagrammen. Även med internets utveckling tenderar folk som använder internet ofta (och sällan i 

detta fallet) att svara starkt endast åt ett håll vilket går emot teorin (med undantag Norge som hade en 

väldigt svag ökning bland de icke-toleranta svaren också). Även med de sociala mediernas intåg ser vi 

alltså inget verkligt hot mot demokratin genom polarisering, när det gäller homosexuellas frihet att leva

som alla andra. Detta är desto mer viktigt att betona då teorin handlade mycket om grupp-polarisering 

där sociala medier har ökat möjligheten att skapa och gå med i grupper.

För att förklara den svaga ökningen i Norge kommer jag återigen att referera till teorins kritiker. Dessa 

menade som sagt att de få undantagen inte nödvändigtvis är tillräckligt starka eller många för att kunna 

säga att internetanvändning leder till polarisering. Att det har skett en ökning åt det toleranta hållet 

betyder också att man är mer öppen för mångfald och vill låta alla människor ha sina rättigheter. Detta 

är något som främjar demokrati, debatt och konsensus. 

5.3. Internet och toleransen för invandrare

Figur 2.1: Use of internet (ofta/sällan) år 2010 mot Immigrants make country worse or better place 

to live. (Norge och Polen)

Fullständig spss analys se bilaga figur 4.1 och 4.2
ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 3.3. NSD - Norwegian 
Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC.
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Förklaring och analys figur 2.1

Detta diagram innehar inte alla svarsalternativ som fanns med. För att se detta hänvisar jag till bilaga

figur 4.1 och 4.2. Skälet till detta är för att det är lättare att utläsa och förklara resultatet genom att 

visa färre svarsalternativ i diagrammet. Inga resultat och ändrats eller manipulerats i diagrammet.

De två variablerna för år 2010 innehar ett samband på 0,45 och en signifikans på 0,026 för Norge och 

ett samband på 0,157 och en signifikans på 0,000 för Polen. Detta betyder att det finns ett samband 

men att det är rätt så svagt i Norge och ett samband som varken är starkt eller svagt i Polen. Båda 

samband ligger inom den accepterade signifikansnivån på 0,05.

Man ser i diagrammet att det är de som använder internet sällan som tenderar att ha en starkare åsikt åt 

både det positiva som det negativa hållet i Norge. I Norge är det endast 1,6 procentandelar av de som 

använder internet ofta som har en starkare åsikt åt det positiva hållet medans det är 3,0 procentandelar 

bland de som använder sällan. För det negativa hållet upprepar sig detta där det i Norge är 2,1 

procentandelar av de som använder ofta som har en starkare åsikt och 2,4 procentandelar av de som 

använder sällan.

Även i Polen ser vi att det är en lägre procentandel av de om använder internet ofta som har en starkare 

åsikt åt det negativa hållet med ett värde på 0,2 procent andelar än de som använder sällan som har ett 

värde på 1,9 procentandelar. När det kommer till de starkare åsikter åt det positiva hållet i Polen 

innehar de som använder internet ofta en högre andel med 3,9 procentandelar medans det är 3,3 

procentandelar av de som använder sällan.

Resultatet visar på att det inte finns något hot mot demokratin i form av polarisering när det gäller 

synen på invandrare i varken Norge eller Polen år 2010. Enda gången som det är en högre andel som 

har starkare åsikter bland de som använder internet ofta, kontra sällan är i Polen, åt det toleranta hållet. 

Här är det dock endast åt detta hållet. I och med att det endast är åt ett håll finner vi här inget stöd för 

teorin. I Norge är det inget som stöder teorin överhuvudtaget då det inte är en högre procentandel bland

de som använder internet ofta än de som använder sällan åt något av hållen. 

När det gäller synen på invandrare i Polen och Norge år 2010 är det alltså inget som stöder teorin om 
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att hög internetanvändning kan bli ett hot mot demokratin dess konsensus genom polarisering.

Värt att nämna är att denna variabel hade det svagaste sambandet med internetanvändning vilket 

ytterligare talar emot teorin.

Vi ser även att de som använder internet ofta tenderar att vara mer toleranta i sina svar än de som 

använder internet sällan vilket främjar mångfald och därmed bidrar till debatt och konsensus.

Figur 2.2: Use of internet (ofta/sällan) år 2016 mot Immigrants make country worse or better place 

to live. (Norge och Polen)

Fullständig spss analys se bilaga figur 5.1 och 5.2
ESS Round 8: European Social Survey Round 8 Data (2016). Data file edition 1.0. NSD - Norwegian 
Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC 

Förklaring och analys figur 2.2

Detta diagram innehar inte alla svarsalternativ som fanns med. För att se detta hänvisar jag till bilaga

figur 5.1 och 5.2. Skälet till detta är för att det är lättare att utläsa och förklara resultatet genom att 

visa färre svarsalternativ i diagrammet. Inga resultat och ändrats eller manipulerats i diagrammet.

De två variablerna för år 2016 innehar ett samband på 0,33 och en signifikans på 0,037 för Norge och 

ett samband på 0,121 och en signifikans på 0,000 för Polen. Detta betyder att det finns ett samband 

men att det är rätt så svagt i Norge och ett samband som varken är starkt eller svagt i Polen.
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Ur detta diagram ser man att det i Norge är en något högre procentandel av de som använder internet 

ofta som har en starkare åsikt åt det negativa hållet med 1,4 procentandelar och endast 0,7 

procentandelar av de som använder sällan. När det kommer till mer extrema åsikter åt det positiva 

hållet i Norge innehar de som använder internet ofta ett något lägre värde med 2,5 procentandelar. För 

de som använder internet sällan är det istället ett något högre värde med 2,7 procentandelar.

När man kollar på Polen är resultatet det omvända till Norge. Här ser man att det istället är en lägre 

andel av de som använder internet ofta som har en mer extrem åsikt åt det negativa hållet med 1,0 

procentandelar och 1,5 procentandelar för de som använder sällan. I Polen är det istället en högre 

procentandel åt det positiva hållet sett till starkare åsikter av de som använder internet ofta med ett 

värde på 3,5 procentandelar  och 3,1 procentandelar av de som använder sällan.

Även här visar resultatet inte något som skulle kunna bevisa teorin om att en hög internetanvändning 

skapar polarisering och därmed bli ett hot mot demokratin. Likt många av de andra resultaten är det 

endast åt ett håll som det är en högre procentandel av de som använder internet ofta jämfört med sällan 

som har starkare åsikter. I Norge är det åt det negativa och i Polen är det åt det positiva. Detta stämmer 

inte överens med teorin då det som tidigare nämnt hade behövt vara en högre andel i de starkare 

alternativen åt båda hållen bland de som använder internet ofta, jämfört med de som använder sällan

Vi ser även att de som använder internet ofta tenderar att vara mer toleranta i sina svar än de som 

använder internet sällan vilket främjar mångfald och därmed bidrar till debatt och konsensus.

Tabell 3.1. Förändring i andel procent för kategorierna Use of internet ofta/sällan år 2010-2016 

gällande svaren på frågan: Immigrants make country worse or better place to live

Norge

                                  Ofta 2010      Ofta 2016        Förändring   Sällan 2010    Sällan 2016    Förändring

Sämre ställe att leva 1,6 1,4 -0,2 3,0 0,7 -2,3

2 3,2 3,5 4,8 4,1

5 34,0 34,8 32,7 40,5

8 11,7 14,8 10,1 8,1

Bättre ställe att leva 2,1 2,5 +0,4 2,4 2,7 +0,3
                                       100               100                                        100                  100
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Tabell 3.2. Förändring i andel procent för kategorierna Use of internet ofta/sällan år 2010-2016 

gällande svaren på frågan: Immigrants make country worse or better place to live

Polen

                                  Ofta 2010      Ofta 2016        Förändring   Sällan 2010    Sällan 2016    Förändring

Sämre ställe att leva 0,2 1,0 +0,8 1,9 1,5 -0,4

2 1,3 2,8 3,0 5,6

5 31,1 35,7 36,5 45,7

8 14,1 10,8 12,1 8,7

Bättre ställe att leva 3,9 3,5 -0,4 3,3 3,1 -0,2
                                       100               100                                        100                  100

Förklaring och analys tabell 3.1 och 3.2

Dessa tabeller visar hur åsikterna för variabeln immigrants make country worse or better place to live 

har förändrats mellan år 2010 och år 2016. Man ser att det har skett en liten minskning i procentandelar

åt det extremt negativa hållet bland de som använder internet ofta i Norge med en minskning på 0,2 

procentandelar. Denna tendens visar sig även hos den andel som använder sig av internet sällan där det 

har skett en lite större minskning på 2,3 procentandelar.

Åt andra hållet ser vi dock att det har skett en liten ökning av de starkare positiva åsikterna bland de 

som använder internet ofta med en liten ökning på 0,4 procentandelar. Även här delar de som använder 

internet sällan detta där det har skett en liten ökning på 0,3 procentandelar.

I Polen har det till skillnad från Norge skett en ökning åt de starkare negativa åsikterna bland de som 

använder internet ofta med en ökning på 0,8 procentandelar. Detta upprepar sig inte hos de som 

använder internet sällan där det istället har blivit en minskning med 0,4 procentandelar. Åt de mer 

starkare, positiva åsikterna ser man att det har skett en minskning med 0,4 procentandelar bland de som

använder internet ofta och en minskning på 0,2 procentandelar bland de som använder sällan.

I tabellerna ser vi att även efter att sociala medier har fått en etablerad plats i samhället så har det inte 

skett någon markant ökning av extrema åsikter bland de som använder internet ofta (eller sällan) i detta

fallet också. Den ökning som har skett i Norge är med väldigt liten marginal, och endast åt ett håll, 

nämligen det toleranta. I Polen har det skett en liten ökning åt det icke-toleranta hållet bland de som 

använder internet ofta. Åt det andra hållet har det dock skett en minskning. Bland de som använder 
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internet sällan har det skett en minskning åt båda hållen. Resultatet visar även här inget stöd för teorin. 

Internets utveckling med sociala medier har inte gjort någon markant skillnad i andelen som har 

extrema åsikter. Detta är desto mer viktigt att betona då teorin handlade mycket om grupp-polarisering 

där sociala medier har ökat möjligheten att skapa och gå med i grupper. 

Desto mindre visar resultatet på en ökad polarisering då det inte har skett en ökning av extrema åsikter 

åt båda hållen. 

5.4. Internet och toleransen för jämställdhet

Figur 3.1 Use of internet (ofta/sällan) år 2010 mot Men should have more right to job than women 

when jobs are scarce (Norge och Polen)

Fullständig spss analys se bilaga figur 6.1 och 6.2
ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 3.3. NSD - Norwegian 
Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC 

Förklaring och analys figur 3.1

De två variablerna för år 2010 innehar ett samband på 0,072 med en signifikans på 0,000 för Norge och

ett samband på 0,145 och en signifikans på 0,000 för Polen. Detta betyder att det finns ett samband 

men att det är väldigt svagt i Norge och ett samband som varken är starkt eller svagt i Polen. Båda 

samband ligger inom den accepterade signifikansnivån på 0,05.

Man ser i denna figur att det i Norge är en högre procentandel av de som använder internet ofta som har
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en starkare åsikt åt det icke-toleranta hållet med 1,4 procentandelar och 0,0 procentandelar av de som 

använder sällan. När det kommer till mer extrema åsikter åt det toleranta hållet i Norge innehar de som 

använder internet ofta även här ett högre värde med 56,7 procentandelar. För de som använder internet 

sällan är det istället ett lägre värde med 34,5 procentandelar.

När man kollar på Polen är resultatet annorlunda än det i Norge. Här ser man att det istället är en lägre 

andel av de som använder internet ofta som har en mer extrem åsikt åt det negativa hållet med 4,0 

procentandelar och 9,1 procentandelar för de som använder sällan. I Polen är det likt Norge en högre 

procentandel åt det positiva hållet sett till starkare åsikter av de som använder internet ofta med ett 

värde på 15,8 procentandelar och 9,3 procentandelar av de som använder sällan.

Här finns spår av en ytterst svag polariseringstendens bland de som använder internet ofta i Norge. Här 

här det en högre andel som har starka åsikter åt båda hållen, än de som använder internet sällan. Åt det 

icke-toleranta hållet är det endast en skillnad på 0,4 procentandelar. I Polen finner vi inget stöd för 

teorin. De som använder internet ofta har en högre procentandel av extrema åsikter åt det toleranta 

hållet än de som använder sällan. Åt det icke-toleranta hållet är det dock en högre andel bland de som 

använder internet sällan som har extrema åsikter. Vi ser alltså ett svagt spår av polarisering i Norge. 

Med så litet spår av polarisering i Norge och inget spår i Polen är det svårt att säga att 

internetanvändning kan bli ett hot mot demokratin genom polarisering.

Vi ser även att de som använder internet ofta tenderar att vara mer toleranta i sina svar än de som 

använder internet sällan vilket främjar mångfald och därmed bidrar till debatt och konsensus.
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Figur 3.2 Use of internet (ofta/sällan) år 2016 mot Men should have more right to job than women 

when jobs are scarce (Norge och Polen)

Fullständig spss analys se bilaga figur 7.1 och 7.2
ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 3.3. NSD - Norwegian 
Centre for Research Data, Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC 

Förklaring och analys figur 3.2

De två variablerna för år 2016 innehar ett samband på 0,103 med en signifikans på 0,000 för Norge och

ett samband på 0,218 med en signifikans på 0,000 för Polen. Detta betyder att det finns ett samband 

men att det är rätt så svagt i Norge och ett samband som varken är starkt eller svagt i Polen. Båda 

samband ligger inom den accepterade signifikansnivån på 0,05.

Man ser i diagrammet att det är de som använder internet ofta som tenderar att ha en starkare åsikt åt 

både det positiva som det negativa hållet i Norge. I Norge är det endast 0,4 procentandelar av de som 

använder internet ofta som har en starkare åsikt åt det negativa hållet medans det är 0,0 procentandelar 

bland de som använder sällan. För det negativa hållet upprepar sig detta där det i Norge är 70,3 

procentandelar av de som använder ofta som har en starkare åsikt och endast 42,7 procentandelar av de 

som använder sällan.

I Polen ser dock resultatet annorlunda ut. Här är det istället de som använder internet sällan som 

tenderar att ha starkare åsikter åt det negativa hållet med ett värde på 6,4 procentandelar och av de som 

använder internet ofta ligger det endast på 2,6 procentandelar. Åt det andra hållet efterliknar Polens 

resultat det i Norge där de som använder internet ofta har en högre andel som har starkare åsikter med 

42



ett värde på 33,6 procentandelar. Den andel som sällan använder internet har som sagt ett lägre värde 

på 22,2 procentandelar.

Denna analysen är lik den som var för år 2010. I Norge syns spår av polarisering men inte i Polen. De 

som använder internet ofta i Norge har en högre procentandel som har extrema åsikter åt båda hållen, 

än de som använder sällan. I Polen är det endast åt ett håll. Det finns alltså även för år 2016 spår av 

sanning i teorin om att internet leder till polarisering, om än litet. Med så litet spår av polarisering i 

Norge och inger spår i Polen är det svårt att säga att internetanvändning kan bli ett hot mot demokratin 

genom polarisering.

Vi ser även att de som använder internet ofta tenderar att vara mer toleranta i sina svar än de som 

använder internet sällan vilket främjar mångfald och därmed bidrar till debatt och konsensus.

Tabell 4.1. Förändring i andel procent för kategorierna Use of internet ofta/sällan år 2010-2016 

gällande svaren på frågan: Men should have more right to job than women when jobs are scarce

Norge

                                  Ofta 2010      Ofta 2016        Förändring   Sällan 2010    Sällan 2016    Förändring

Håller starkt med 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Håller med 4,4 1,3 13,7 8,0

Varken eller 6,9 2,8 11,3 6,0

Håller inte med 40,5 25,3 40,5 43,3

Håller starkt inte med 46,7 70,3 +23,6 34,5 42,7 +8,2
                                       100               100                                        100                  100
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Tabell 4.2. Förändring i andel procent för kategorierna Use of internet ofta/sällan år 2010-2016 

gällande svaren på frågan: Men should have more right to job than women when jobs are scarce

Polen

                                  Ofta 2010      Ofta 2016        Förändring   Sällan 2010    Sällan 2016    Förändring

Håller starkt med 4,0 2,6 -1,4 9,1 6,4 -2,7

Håller med 17,4 11,0 23,4 20,6

Varken eller 17,0 13,1 19,1 18,1

Håller inte med 45,9 39,8 39,0 32,7

Håller starkt inte med 15,8 33,6 +17,8 9,3 22,2 +12,9
                                       100               100                                        100                  100

Förklaring tabell 4.1 och 4.2

Dessa tabeller visar hur åsikterna för variabeln Men should have more right to job than women when 

jobs are scarce har förändrats mellan år 2010 och år 2016. Man ser att det har skett en liten minskning i

procentandelar åt det extremt negativa hållet bland de som använder internet ofta i Norge med en 

minskning på 1,0 procentandelar. Denna tendens visar sig även hos den andel som använder sig av 

internet sällan där det inte har skett någon minskning men resultatet är oförändrat sett till 2010.

Åt andra hållet ser vi dock att det har skett en större ökning av de starkare positiva åsikterna bland de 

som använder internet ofta med en markant ökning på 23,6 procentandelar. Även här delar de som 

använder internet sällan detta men i mindre skala där det har skett en liten ökning på 8,2 

procentandelar.

I Polen har är resultatet väldigt snarlikt det i Norge där det för Polen har skett en minskning bland de 

starkare negativa åsikterna bland de som använder internet ofta med en minskning på 1,4 

procentandelar. Detta upprepar sig  hos de som använder internet sällan där det har blivit en lite större 

minskning med 2,7 procentandelar. Åt de mer starkare, positiva åsikterna ser man att det likt Norge har 

skett en markant ökning med 17,8 procentandelar bland de som använder internet ofta och en 

fortfarande rätt stor ökning på 12,9 procentandelar bland de som använder sällan.

Mellan år 2010 och år 2016 har det skett en ökning i procentandelar av extrema åsikter både i Norge 

och Polen, dock endast åt ett håll. Detta gäller även både för de som använder internet ofta och de som 

använder internet sällan, ökningen är dock som störst bland de som använder internet ofta. I och med 
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att det endast har skett en ökning åt ett av hållen finns det inget stöd för att internets utveckling med 

sociala medier leder till en ökad polarisering. Detta är desto mer viktigt att betona då teorin handlade 

mycket om grupp-polarisering där sociala medier har ökat möjligheten att skapa och gå med i grupper.

6. Diskussion
Här kommer jag att börja med en diskussion kring mitt resultat. Jag kommer att tyda mitt resultat och 

argumentera om hur det förhåller sig till teorin. Jag kommer att diskutera för varför resultaten 

bevisar/motbevisar teorin. Utifrån min diskussion kommer jag sedan att konkret besvara mina 

frågeställningar och därefter ge min slutsats. Jag kommer här att berätta om jag har bekräftat teorin 

eller förkastat den. Avslutningsvis kommer jag att ge förslag på vidare forskning och alternativa 

metoder som man hade kunnat använda sig av.

6.1. Internets hot mot demokratin genom polarisering

Det är inte svårt att se att internet ger möjligheten för individer, och framförallt grupper att stänga inne 

sig och endast diskutera med likasinnade människor. Dessa grupper lägger i sin tur endast fram 

argument som talar för deras åsikt kring något ämne, alternativt argument som talar negativt om de 

andra åsikterna, utan att bli bemötta av några motargument från ''oppositionen''. Detta förstärks 

ytterligare av den lättillgängligheten som internet ger att dagligen diskutera med likasinnade och skapa 

ett filter över den information som presenteras i sitt flöde. Internet har alltså gett människor 

möjligheten att stänga ute de oväntade och ovalda åsikterna som man hade kunnat stöta på på offentliga

platser. Detta är den teori som denna undersökningen har haft som syfte att pröva, för att antingen 

bekräfta eller förkasta.

För att det ska kunna räknas som polariserat krävs det att de som använder internet ofta har mer 

extrema eller starka åsikter åt båda hållen än de som använder internet sällan, alltså de ska vara både 

extremt positiva och extremt negativa. 

Vid större delen av variablerna och årtalen för både Norge och Polen är det inte polariserat åt båda 

hållen. i många av fallen är det mer extrema åsikter åt ett håll, men åt det andra är det mer extrema 
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åsikter bland de som sällan använder internet. Resultatet visar med andra ord inga direkta bevis eller 

tendenser på att en hög internetanvändning leder till polarisering genom extrema åsikter. Man kan 

förvisso se ytterst svag tendens till detta i Norge men då är det med väldigt liten marginal och endast i 

vissa fall, vid vissa tidpunkter. Detta stämmer överens med vad andra kritiker till teorin har kommit 

fram till. Man kan alltså se svaga spår av att en hög internetanvändning leder till polarisering i viss 

mån. Dessa tillfällena är dock inte tillräckligt många eller tillräckligt starka för att kunna bevisa teorin. 

Detta tyder på att internet inte kan räknas som ett verkligt hot mot demokratin, dess debatt och 

konsensus.

Ser man då tendenser till att det har blivit en ökning bland de extrema åsikterna år 2016 då de sociala 

medierna har en stor plats i vårt samhälle? Enligt resultatet påvisar det ofta en ökning av extrema 

åsikter bland de som använder internet ofta, men som tidigare så handlar det oftast om ett håll, detta 

gäller även för de som använder internet sällan. Man ser att det ofta har skett en ökning av starka 

åsikter mot det toleranta hållet för både Norge och Polen bland de som använder internet ofta och de 

som använder sällan, om än i större grad bland de som använder ofta. Trots detta så har det å andra 

sidan oftast skett en minskning av starka åsikter åt det negativa hållet både bland de som använder ofta 

och de som använder sällan, och i ungefär lika stor utsträckning. 

Man ser alltså inga direkta bevis här heller på att det blir mer polariserat genom extrema åsikter bland 

de som har en hög användningsgrad av internet även när möjligheterna att skapa stängda och specifika 

grupper har ökat genom de sociala medierna. Som sagt så handlar det om att det inte har skett någon 

ökning av extrema åsikter åt båda hållen, bortsett från vissa få fall och återigen med ytterst liten 

marginal. Att det inte har blivit mer polariserat åt båda hållen även efter de sociala medierna stärker det 

jag nämnde tidigare om att internet inte kan ses som ett hot mot demokratin i form av debatt och 

konsensus.

Något som även är viktigt med resultatet är att de som använder internet ofta har en högre procentandel

som har en positiv och tolerant inställning än de som använder sällan. I nästan alla fall så är har de som 

använder internet ofta hamnat på de mer toleranta svarsalternativen. Det är även en hög procentandel 

bland de som använder internet sällan som är toleranta i sina svar men inte i lika stor utsträckning som 

de som använder internet ofta. För år 2016 är det även en ännu högre procentandel som tenderar att 
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vara toleranta i sina svar och återigen i en större utsträckning bland de som använder internet ofta. De 

som använder internet ofta är därmed mer öppna för att låta alla människor föra en talan och på så sätt 

även öka möjligheterna för debatt.

Resultatet visar att internet ger möjligheten till att befästa sin tidigare, svaga åsikt eftersom att det är en

relevant procentandel bland de som använder internet ofta som har starka åsikter. Det visar dock inte på

en tydlig polariseringstrend då det är vid vissa tillfällen, vid vissa tidpunkter, annars är det nästan alltid 

endast åt ett håll. Detta kan vara för att, som Sunstein själv nämnde, att internet även ger möjligheten 

för människor att ta del av andras åsikter, synpunkter och värderingar, i lika stor utsträckning som man 

kan stänga in sig. 

Man kan tolka resultatet som att människor använder internet för att bredda sin repertoar och ta del av 

information och andras åsikter som annars inte hade kunnat göra utan internet. Människor idag är alltså

medvetna om att ens egen åsikt kanske inte alltid är den rätta, och man söker efter objektivitet i form av

komplikation och debatt där internet är ett användbart verktyg för att uppnå detta.

6.2. Slutsats

1.Uppvisar den andel av befolkningen som använder internet ofta i Norge och Polen en större 

polariseringstrend än de som använder internet sällan år 2010 och år 2016?

Utifrån resultaten ser vi att den andel som använder internet ofta i Norge och Polen för både år 2010 

och år 2016 inte visar en större polariseringstrend än de som använder internet sällan.

2.Har det skett någon ökning av extrema åsikter, åt båda hållen för år 2016 efter de sociala mediernas 

intåg och är skillnaden som störst bland de som använder internet ofta?

Utifrån resultaten har det inte skett någon ökning av extrema åsikter, åt båda hållen bland de som 

använder internet ofta (eller sällan för den delen). Skillnaden är dock som mest prominent bland de 

som använder internet ofta.

3.Tenderar den andel som använder internet ofta att vara mer positiva/toleranta i sina svar än de som 

använder internet sällan år 2010 och år 2016?
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Både de som använder internet ofta och de som använder internet sällan tenderar att vara mer toleranta 

i sina svar, men det är som mest tolerant bland de som använder internet ofta.

Även om undersökningar har visat att det kan förekomma i mindre grupper så krävs det att fenomenet 

återspeglas i en större skala för att det ska kunna ses som ett verkligt hot mot demokratin. Detta har jag 

uppnått genom att undersöka på nationell nivå.

I sin helhet visar resultatet inte på tillräckligt starka tendenser för att en hög internetanvändning skulle 

leda till polarisering genom extrema åsikter. Även om det finns svaga spår till polarisering bland de 

som använder internet ofta händer detta inte tillräckligt ofta och är inte tillräckligt starkt för att stöda 

teorin. Därmed är slutsatsen att hög internetanvändning inte ökar polarisering i form av extrema åsikter 

i den grad som krävs för att vara ett hot mot demokratin från ett deliberativt perspektiv. Internet kan 

med andra ord ses som en demokratiskt utveckling, snarare än ett demokratiskt hot.

6.3. Vidare forskning och alternativa metoder

Ett förslag på hur man kan fortsätta med forskningen inom detta område är att göra en likadan 

undersökning som denna men att man gör den om 10-20 år för att se ifall utvecklingen av internet 

påverkar resultatet. Man hade kunnat kolla ifall fenomenet med polarisering genom internet  är något 

som kanske endast förekommer i mindre grupper för att direkt göra om tidigare undersökningar.

Det finns även olika metoder man kan göra istället för den metod som denna undersökningen har 

använt. Till en början hade man kunnat använda sig av en ordinal regression istället för korstabeller. 

Detta är dock något som sällan används och skälet till att denna undersökningen inte använde sig av det

är som sagt för att det är en metod som man inte ofta ser i samhällsvetenskapliga sammanhang. 

Man hade även kunnat välja att göra kvalitativa intervjuer där man på djupet kan få en bild av vad det 

är som gör att människor har starkare åsikter och vad det är som gör att ens åsikter kan komma att 

ändras. Att denna undersökningen inte använt sig av kvalitativa intervjuer är för att det gör det svårare 

att ge en objektiv och representativ generalisering av problemet. Man hade även kunnat se kvalitativa 

intervjuer som en komplettering till denna undersökningen.
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8. Bilaga

Figur 1.1 Bivariat SPSS analys av data år 2010

Figur 1.2 Bivariat SPSS analys av data år 2016
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Figur 2.1 Korstabell analys av data år 2010 (Norge)

Figur 2.2 Korstabell analys av data år 2010 (Polen)
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Figur 3.1 Korstabell analys av data år 2016 (Norge)

Figur 3.2 Korstabell analys av data år 2016 (Polen)
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Figur 4.1 Korstabell analys av data år 2010 (Norge)

Figur 4.2 Korstabell analys av data år 2010 (Polen
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Figur 5.1 Korstabell analys av data år 2016 (Norge)

Figur 5.2 Korstabell analys av data år 2016 (Polen)
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Figur 6.1 Korstabell analys av data år 2010 (Norge)

Figur 6.2 Korstabell analys av data år 2010 (Polen)
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Figur 7.1 Korstabell analys av data år 2016 (Norge)

Figur 7.2 Korstabell analys av data år 2016 (Polen)
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