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Abstract 
 

This essay is about the term filter bubbles and in what way two of the largest Swedish 

newspapers write about the subject. The purpose of the essay is to study the discourses 

related to filter bubbles and to examine how journalists write about their significance in 

the portrayal of the filter bubble in the media. The essay also strives to highlight how the 

filter bubble discourse has changed over time. The research consists of a briefer 

quantitative content analysis followed by a more extensive qualitative discourse analysis 

of 83 selected articles from the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Svenska 

Dagbladet between the years 2011-2017. The conclusion of the essay is that the medial 

discourses about the filter bubble are mainly negative with an alarming characteristic. 

The term filter bubble is also related to fake news in the media and has a widely spread 

political connotation. The concept of the filter bubble spread from an unknown subject in 

2011 to a well-known term in 2017.	In summary, there is no nuanced representation of 

the term filter bubbles found in the medial portrayal. 

 
 
 
 
 

Keywords: Filterbubbla, falska nyheter, ekokammare, digitalisering, medieförändring, 

journalistik 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

	



Inledning	..............................................................................................................................	1	
Syfte,	frågeställningar	och	problemformulering	...................................................................	3	
Avgränsningar	...................................................................................................................................	3	
Uppsatsens	disposition	...................................................................................................................	4	

Teori	......................................................................................................................................	5	
Social	konstruktion	..........................................................................................................................	5	
Diskursteori	.......................................................................................................................................	6	
Journalistik	som	diskurs	och	social	konstruktion	................................................................	8	
Mediepanik	.......................................................................................................................................	10	
Marknadsorienterad	mediemarknad	......................................................................................	11	

Metod	och	tillvägagångssätt	........................................................................................	14	
En	kvantitativ	analys	av	den	massmediala	diskursen	om	filterbubblor	.....................	14	
En	kvalitativ	analys	av	den	massmediala	diskursen	om	filterbubblor	........................	15	
Urval	och	tillvägagångssätt	.........................................................................................................	18	
Käll-	och	metodkritik	....................................................................................................................	21	

Forskningsöversikt	.........................................................................................................	23	
Vad	säger	forskningen	om	hur	filterbubblor	påverkar	oss?	...........................................	23	
Personaliseringens	innebörd	för	journalistiken	.................................................................	25	
Redaktörskap	och	redaktionellt	ansvar	för	information	.................................................	27	
Selektiv	exponering	.......................................................................................................................	28	
Den	klassifierade	filterbubblan	.................................................................................................	29	

Analys	av	den	massmediala	diskursen	om	filterbubblor	..................................	30	
Kvantitativ	presentation	av	resultatet	....................................................................................	30	
Kvalitativ	presentation	av	analysresultatet	..........................................................................	34	
Alarmistisk	och	negativ	diskurs	.............................................................................................................	34	
Historisk	diskurs	..........................................................................................................................................	36	
Journalistisk	diskurs	...................................................................................................................................	38	
Klass-	och	åldersdiskurs	...........................................................................................................................	40	
Anti-alarmistisk	och	positiv	diskurs	....................................................................................................	41	
Politisk	diskurs	..............................................................................................................................................	42	
Upplysningsdiskurs	och	teknologisk	diskurs	..................................................................................	44	

Slutdiskussion	och	slutsatser	......................................................................................	46	
Hur	framställs	diskussionen	kring	filterbubblor	i	storstadspress?	..............................	46	
Hur	framställer	journalistiken	sitt	eget	förhållande	till	filterbubblor?	......................	50	
Hur	har	diskurserna	kring	filterbubblor	förändrats	över	tid?	.......................................	54	
Förslag	på	vidare	forskning	........................................................................................................	55	

Käll-	och	litteraturförteckning	...................................................................................	57	
Bilagor	.................................................................................................................................	61	
Bilaga	1	–	KODSCHEMA (Analysenhet artiklar)	........................................................................	61	
Bilaga	2	–	Empiriskt material	..........................................................................................................	64	



1 

Inledning  
Ett aktuellt begrepp i dagens mediedebatt är filterbubblan. Det var under år 2011 som 

aktivisten och journalisten Eli Pariser myntade uttrycket som en beskrivning på det 

automatiska urval som algoritmer gör i samhället för att digitalt individanpassa innehåll. I 

dagens digitala samhälle använder 93 procent av alla svenska hushåll internet och har en dator 

hemma, och 98 procent äger en mobiltelefon varav över 80 procent är smartphones med 

internetuppkoppling (Findahl 2016).  Det här har gjort att man som mediekonsument ständigt 

är uppkopplad och därför beroende av algoritmerna som styr vad som konsumeras. Pariser 

(2012) definierar filterbubblor som; det resultat en personlig sökning får då en algoritm 

selektivt gissar vilken information användaren skulle vara intresserad av baserat på tidigare 

information om användaren, som till exempel geografisk position, klickbeteende och 

sökhistorik.  

 

Fortsättningsvis hävdar Pariser (2012) att resultatet från filterbubblorna blir att användare 

enbart får information som de håller med om och därmed isolerar sig i kulturella och 

ideologiska bubblor. Parisers är en del av en alarmistisk diskurs där han beskriver att 

filterbubblans påverkan på samhället har negativa konsekvenser. I den här uppsatsen diskuteras 

de massmediala diskurser som i sin tur skapats kring filterbubblan efter Parisers bok. Med 

hjälp av en kombinerad kvalitativ diskursanalys och kvantitativ innehållsanalys av samtliga 

artiklar publicerade på SvD.se och DN.se mellan 1 januari 2011 och 15 mars 2017, är syftet att 

ta reda på hur svensk storstadspress skriver om filterbubblor, vilka frågor som diskuteras i 

samband med begreppet och om det går att säga något om hur diskurserna förändrats över tid. 

Jag vill ta reda på vilka teman och diskurser som framträder när svensk dagspress skriver om 

begreppet filterbubbla och hur journalisterna på SvD och DN i och med det formar en 

föreställning om begreppet.  

 

Begreppen filterbubbla och automatiskt urval inom journalistik är medieforskningsområden 

som ännu inte blivit beforskat i någon större utsträckning. Därför är målet med uppsatsen att 

bidra till forskningsfältet. Uppsatsen strävar även efter att belysa och kartlägga den diskurs 

som finns och förs kring begreppen för att bidra till framtida forskning inom ämnet. Mediers 

uppgift är att granska beslutsfattare men även att ge information om vad som sker i vår 
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omvärld och hur människor påverkas av det (Strömbäck 2009: 10). Det är därför relevant att 

även undersöka hur de diskurser som framställs i medier ser ut då det i sin tur kan påverka 

samhället, då människor är beroende av mediers framställning av olika ämnen och begrepp.   

 

Filterbubblor började för första gången dyka upp som begrepp i medierna under år 2011 och 

under de senaste åren har artiklar om ämnet ökat exponentiellt. Det är framförallt i slutet av år 

2016 och början av år 2017 som diskussionen om filterbubblor ökat som mest. Begreppet 

diskuteras då ofta i samband med nyare begrepp som falska nyheter och ekokammare. De här 

begreppen är centrala i diskursen om filterbubblor men det finns även tydliga distinktioner att 

göra mellan dem. Falska nyheter eller fejknyheter är begrepp som diskuteras omfattande i 

medier idag. Falska nyheter är när felaktiga nyheter eller uppgifter avsiktligen och medvetet 

skapas och sprids via digitala plattformar (Klein & Wueller 2017). Dessa nyheter tar sedan 

plats i människors sociala medie-flöden och delas tusentals gånger, på så vis sprids den ofta 

kontroversiella falska nyheten.  

 

Filterbubblor diskuteras ofta som möjliggörare av falska nyheters spridning men även som en 

ytterligare fara då människor kan hamna i en filterbubbla byggd av falska nyheter. 

Ekokammare är närmare besläktat med begreppet filterbubbla. Människor vill gärna ta del av 

information som bekräftar deras övertygelser. Inom psykologin talar man om 

konfirmeringsbias vilket är då man aktivt alltid väljer att se den information bekräftar det man 

själv redan tycker (Zuiderveen Borgesius et al. 2016). Begreppet ekokammare är det rum som 

skapas då personer enbart tar del av den information de själva väljer och skapar en kammare 

där informationen i sin tur studsar som ett eko på väggarna och ny information inte kommer in. 

Ett annat begrepp som är relevant för den här uppsatsen är personalisering. Det är när 

någonting är anpassat för en individ och personligt format utefter vad en algoritm tror att en 

person vill ha baserat på tidigare information. 

 

Filterbubblor har som begrepp haft ett enormt genomslag i medier de senaste åren och falska 

nyheter, personalisering och ekokammare är bara några begrepp som förknippas med det. I den 

här uppsatsen är det av intresse att se hur medier beskriver filterbubblor och i vilka 

sammanhang. Samtidigt som filterbubblor har en teknisk bakgrund så har det också blivit ett 

begrepp för att beskriva vad som händer i det digitaliserade medieklimat som finns idag. 
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Innebörden av begreppet filterbubbla är då material sorteras utifrån olika relevanskriterier med 

hjälp av algoritmer för att få relevanta sökresultat. Det är därmed ett neutralt begrepp i sig själv 

men som i och med Parisers (2012) lansering direkt fick en negativ konnotation.  

Syfte,	frågeställningar	och	problemformulering	

Jag vill analysera den massmediala diskurs som finns i samhället kring filterbubblor för att 

sedan sammanställa med forskning inom ämnet. Med hjälp av en kombinerad kvalitativ 

diskursanalys och en mindre, kvantitativ innehållsanalys strävar jag efter att ta reda på hur 

svensk storstadspress; SvD och DN, skriver om filterbubblor, vilka frågor som diskuteras i 

samband med begreppet och om det går att säga något om hur diskurserna förändrats över tid?  

 

Detta är uppsatsens frågeställningar: 

 

• Hur framställs diskussionen kring filterbubblor i svensk storstadspress; DN och SvD? 

• Vilka olika diskurser framträder kring ämnet filterbubblor och vilka framträder inte? 

• Hur framställer journalistiken sitt eget förhållande till filterbubblor? 

• Hur har diskurserna kring filterbubblan förändrats över tid? 

Avgränsningar	

En avgränsning är att jag i uppsatsen inte kommer att analysera ”den faktiska påverkan” av 

filterbubblor. Jag kommer heller inte att beskriva tekniskt ingående vad en filterbubbla är. 

Uppsatsens syfte är istället som nämnt innan, att diskutera mediernas representation av 

filterbubblan samt de diskurser som tas upp i samband med filterbubblor. Uppsatsen handlar 

därför mindre om filterbubblan som fenomen och mer om hur föreställningen om filterbubblan 

konstrueras.  

 

En annan avgränsning som gjorts är att enbart se till tidningarna SvD och DN. Det hade varit 

intressant att se till hela mediebilden av filterbubblan men på grund av uppsatsens omfång är 

avgränsningen dragen till storstadspress och två av de största morgontidningarna i Sverige som 

är rikstäckande. Avslutningsvis har jag valt att inte jämföra SvD:s och DN:s sätt att skriva om 

filterbubblor då framställningen av begreppet är så pass jämbördigt hos de båda medierna och 

därför inte är relevant i syftets aspekt att se till hur storstaspress skriver om filterbubblor. 
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Uppsatsens	disposition	

Den här uppsatsen är disponerad på följande sätt; först presenteras ämnet för uppsatsen i en 

inledning med bakgrund av filterbubblan som begrepp och omfattning i media, följt av syftet 

med uppsatsen och frågeställningar. Därefter presenteras avgränsningar samt disposition. I 

uppsatsens nästa del redogörs för relevant teori som social konstruktion, diskursteori och 

mediepanik följt av centrala begrepp som behövs för att kunna gå vidare i undersökningen. 

Sedan följer metodologin som i denna uppsats är en kombination av kvantitativ innehållsanalys 

och kvalitativ diskursanalys. Därefter presenteras tillvägagångssätt och behandlingen av det 

insamlade materialet. Efter det följer en relevant forskningsöversikt med fokus på 

filterbubblan, medieförändring och redaktionellt ansvar för att få en bild av hur forskningen 

kring filterbubblor ser ut. Efter detta redovisas en analys utifrån de olika diskurserna och hur 

de förhåller sig till syftet och frågeställningen i en slutdiskussion. Avslutningsvis presenteras 

slutsatserna i slutdiskussionen samt förslag på vidare forskning. 
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Teori 
Här presenteras de teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp som använts för att 

analysera och diskutera det insamlade datamaterialet.  

Social	konstruktion	

För att undersöka och analysera de mediala diskurserna som finns kring filterbubblor i SvD 

och DN har jag valt att bland annat utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. En 

kortfattad definition av en social konstruktion är att det är den verklighet som vi människor 

skapar tillsammans. Socialkonstruktionismen är ett perspektiv som ifrågasätter rent rationell, 

objektiv kunskap och istället framhäver att kunskap skapas genom ideologiska 

intresseprocesser (Alvesson & Sköldberg 2008: 83). Social konstruktionism handlar alltså om 

att vara kritisk till uppenbar kunskap som man tar för givet, då all kunskap grundar sig i ens 

egen kategoriserade verklighet (Burr 2003: 3 ff). Genom språkets kategoriseringar konstruerar 

människor en verklighet som blir en social konstruktion snarare än en objektiv sanning. Genom 

att därför kategorisera språket i en kritisk diskursanalys och se det empiriska textmaterialet 

utifrån diskurser, strävar jag efter att ta reda på den sociala konstruktion som styr 

kategoriseringarna. På så sätt kommer jag inte återspegla en absolut verklighet utan istället ta 

fram de föreställningar som finns.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008: 81 ff) tar bland annat upp Peter Berger och Thomas Luckmann 

som är centrala för begreppets utformning. Berger och Luckmann är i sin tur inspirerade av 

Durkheim och Weber genom att de vill sammanföra deras uppfattningar av konstruktionismen. 

Durkheim menade att en grundregel var att betrakta sociala ting som fakta medan Weber 

framförde av subjektiva meningsinnehållet i sociala handlingar istället var centralt. 

Ståndpunkten blev tillslut ett objektivt makroförhållande och ett subjektivt mikroförhållande 

där tyngdpunkten låg på individnivå (ibid.). Det är i interaktionerna mellan människor som 

intresset för socialkonstruktionismen ligger (Burr 2003).  

 

Vivien Burr (2003: 2 ff) har definierat fyra grundläggande premisser för 

socialkonstruktionismen. Den första är ett kritiskt ställningstagande till kunskap man tar för 

givet. Det handlar om att kritiskt observera världen omkring en för att se konventionell 

kunskap som subjektiva observationer. Den andra premissen är historisk och kulturell 
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specificitet, att sättet vi förstår världen på utgår från koncept och kategorier som är historiska 

och kulturella. Det innebär att alla sätt att förstå någonting är relativt till historiska och 

kulturella erfarenheter. Den tredje premissen är att kunskap upprätthålls genom sociala 

processer. Det går ut på att kunskap och förståelse inte är grundat i hur det verkligen är, utan 

det är något som enbart konstrueras genom mänsklig interaktion. Den fjärde och sista 

premissen är att kunskap och sociala handlingar korrelerar. Överenskommelserna kan ta en 

mängd olika former, och man kan därför tala om en mängd olika sociala konstruktioner i 

världen. Men varje social konstruktion för med sig, eller bjuder in till, en ny typ av 

(re)konstruktion.  

 

Eric Carlsson (2012), forskare och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå 

universitet, har skrivit om teknikdeterminism och teknik som social konstruktion. Då syftet 

med den här uppsatsen är att undersöka mediediskursen om filterbubblan är den 

kommunikationstekniska aspekten relevant. Den teknikdeterministiska aspekten innebär att 

man ser teknik som någonting neutralt och som inte kan påverkas av sociala faktorer. Den 

samhällsutveckling som följer blir därmed oundviklig och det är ett sätt att legitimera den 

samhällsordningen som finns. Men ett annat sätt att förhålla sig till digital 

kommunikationsteknik är genom att se teknik som en social konstruktion. Tekniken får då 

mening och betydelse genom människans språk och interaktion med den. I den 

socialkonstruktionistiska definitionen fungerar teknik som ett verktyg för social handling. De 

diskurser som därmed skapas kring tekniken bakom filterbubblor får sin sociala mening när 

den används och diskuteras socialt (ibid.). Tekniken är enligt detta synsätt inte prediskursiv då 

den är beroende av ett sammanhang och därmed påverkar det sociala samhället.  

Diskursteori	

Diskurs i den här uppsatsen definieras som ett sätt att tala om ett ämne. Diskurser är 

uppsättningar, formuleringar och antaganden som genererar ett språk för att tala om en given 

företeelse i ett givet sammanhang. Olika språk som till exempel en nyhetstext är grunden till att 

en diskurs kan accepteras som sanning i olika kulturella och sociala sammanhang (van Dijk 

1998: 193). Det är van Dijks (1998) diskursteoretiska ramverk som bygger på tal och text i 

kontext som kommer att ligga till grund för diskursteorin i denna uppsats. Den skiljer sig från 

andra diskursteoretiska ramverk som till exempel Foucaults då den inte har samma filosofiska 
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angreppssätt men är multidisciplinär och därför fördelaktig inom humanistiska och 

sociologiska studier men framförallt för att undersöka nyhetsdiskurser. Diskurser är inom 

socialkonstruktionismen ett centralt begrepp (Burr 2003: 63). Diskurser möjliggör sociala 

aktörer att formulera generella slutsatser baserat på diverse erfarenheter och observationer (van 

Dijk 1998: 193). Diskurserna kan i sin tur även beskriva en mängd olika detaljer, event och 

handlingar som i sin tur påverkar våra ideologiska övertygelser (ibid.).  

 

Diskurser kan handla om specifika genrer som i denna uppsats representeras av till exempel 

teknologiska diskurser, alarmistiska diskurser samt politiska diskurser. Trots att den politiska 

diskursen kan ses i ett mer generellt begrepp så har jag i denna uppsats applicerat det enbart för 

filterbubblor. De diskurser som jag identifierat är inte specifikt från van Dijk men de är socialt 

konstruerade diskurser som jag funnit i materialet som ska undersökas.  

 

En del i diskursteorin är värdet av diskursernas kontext (van Dijk 1998: 211). För att nämna det 

kort har alla texter en eller flera kontexter som de är producerade i men även konsumerade 

inom. Det kan handla om kategoriseringar av diskurserna men även om att definiera 

grundpelare för att utforska diskurserna på ett så objektivt sätt som möjligt. Kontexter är olika 

strukturer i sociala situationer som innehåller olika egenskaper. De olika kontexterna består av 

flera dimensioner som till exempel, intention, mening, tid, geografisk plats, omständigheter, 

roller och social representation. Vad är det alltså som skrivs explicit (öppet) och vad är det som 

skrivs implicit (underförstått)? Hur placeras det beskrivna fenomenet in i en specifik diskurs? 

Diskurser presenterar verkligheten på ett visst sätt som påverkar människors 

verklighetsuppfattning (Burr 2003: 77). De diskurser som diskuteras i samband med 

filterbubblan påverkar således individen. Den påverkan medier därmed har på diskursen 

resulterar i mediers egentliga påverkan på individen. Diskurser kan därmed utnyttjas och gynna 

olika grupper i samhället då de är socialt konstruerade och därmed ses som självklara (Burr 

2003: 77). Medier är centrala för hur människor upplever samhället och verkligheten.  

 



8 

Journalistik	som	diskurs	och	social	konstruktion	

Journalistik förmedlar olika budskap genom sociala konstruktioner och diskurser. En 

mediekonsument tar inte bara del av det journalistiska innehållet utan också den 

bakomliggande tanken med vad det ska förmedla. Alla nyhetstexter som produceras påverkar 

samhället på olika sätt. Journalistik är därmed inte bara information utan även en social 

handling (Berglez 2010: 273). De är ömsesidigheten mellan samhället och textens kontext som 

är intressant att se till. För att förstå och tolka nyheter bör man se dem som ett slags språk som 

är paketerade på olika sätt i nyhetsrapporteringen (ibid.). Nyheter produceras också inom 

ramen för institutionell verksamhet och är därför präglade av en specifik kunskapsproduktion 

med vissa regler, rutiner och konventioner. Med hjälp av att kritiskt analysera en nyhetsdiskurs 

utifrån diskursteorier, kan man utläsa hur den samspelar eller motverkar övergripande 

samhällsidéer och de agendor som kan ligga dolda samt värderingar och andra intressen (ibid.).   

För att redogöra karaktären av de journalistiska diskurserna är det relevant att visa på de olika 

delarna i själva diskursen. Diskursen kan definieras som en nyhet, texten som en nyhetsartikel 

och medierna definieras som nyhetspressen (Berglez 2010: 273). En grundtanke i diskursteorin 

är att se till de förkunskaper och erfarenheter man har både som konsument och producent av 

nyheter. Det är i sin tur den här förkunskapen som formar den språk- och samhällsstruktur som 

nyhetsdiskursen utgår från (ibid.). Det kan handla om att en nyhetstext är uppbyggt på 

strukturellt samma sätt som en annan med rubrik, ingress, brödtext och kanske faktaruta eller 

mellanrubriker. Det är grundstenar och förutsättningar som gör att man tolkar nyhetstexten på 

ett visst sätt. Detta kallas även för sociokognition; vilket är precis de strukturerna som läsarna 

är med på och har förståelse för – en meningsrelation mellan producent och konsument (ibid.). 

Det finns en mängd olika sociokulturella föreställningar som alla är överens om. Men det som 

diskursteorin vill lyfta genom en kritisk diskursanalys är att se till de omedvetna 

sociokulturella processerna och göra dem synliga (Berglez 2010: 274).  

 

Journalister har en makt som diskursskapare då de är med och skapar sociala konstruktioner av 

verkligheten. Journalistikens hantering av begrepp skapar alltså föreställningar om begreppet. 

Gestaltningsteorin behandlar medieinnehåll som sociala konstruktioner och det är därför 

intressant att nämna mediernas makt över hur verkligheten uppfattas (Strömbäck 2004: 37 ff). 

Strömbäck skriver att gestaltningsteorin är bred då den beskriver hur mediers gestaltningar av 
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verkligheten inverkar på människors gestaltningar av samma verklighet (ibid.). Han skriver 

också om hur mediernas gestaltning av verkligheten kan reproduceras och göra så att olika nya 

ideologiska betraktelser av verkligheten sprids vidare. Till sist handlar gestaltningsteorin om 

representationen av det innehåll som medier producerar (Strömbäck 2004: 37 ff). Mediers 

rapportering av verkligheten är inte en direkt spegelbild av hur den faktiskt ser ut, det kan 

snarare ses som en konstruktion eller rekonstruktion av hur verkligheten är. Det är de här 

konstruktionerna som i sin tur kan utgöra specifika gestaltningar eller frames (ramar) i det 

journalistiska innehållet. Gestaltning definieras som ett sätt att välja ut och organisera särskilda 

aspekter av en uppfattad verklighet, för att sedan belysa och lyfta det i form av text i ett 

specifikt sammanhang (ibid.).  

 

Det är relevant för min uppsats att också kort nämna kultivationsteorin som utvecklades av 

George Gerbner på 1970-talet. Den amerikanske forskaren Gerbner undersökte länge hur 

amerikansk tv-publik såg på verkligheten (Gerbner 1988: 13). Han kom fram till att de 

uppfattade en relativt skev bild av verkligheten då de påverkats av tv:ns ramar och 

framställningar. Publikens verklighetsbild var även homogen trots det breda utbud med tv-

kanaler och tv-program som fanns. Kultivation handlar därför likt gestaltningsteorin om hur en 

människas mediekonsumtion påverkar dess uppfattning av verkligheten (Morgan, Shanahan & 

Signorielli 2015). I och med att människor idag konsumerar medier i en så pass stor 

utsträckning, bidrar medierna till att ”uppfostra” människor med värderingar, åsikter och 

verklighetsuppfattningar. Min uppsats strävar efter att ta reda på hur medier skriver om 

begreppet filterbubbla och med hjälp av kultivationsteorin kan jag eventuellt dra slutsatser om 

hur den diskurs som finns kring filterbubblor påverkar hur människor upplever vad 

filterbubblor är.  

 

Samhället är beroende av journalistik och massmedier för att granska beslutsfattare och 

makten. Men massmedier är också centrala för att ge information om saker som sker i vår 

omvärld och hur vi påverkas av dem (Strömbäck 2009: 10). Idag lägger människor en 

omfattande stor del av sin tid på att konsumera medier, vare sig det är tv, radio, tidningar eller 

digitala versioner av medierna. Det gör att medier har en stor makt i vårt samhälle (ibid.). 

Traditionellt har massmedia definierats utifrån fem kännetecknande drag; (1) enkelriktad 

kommunikation som (2) sprids med tekniska hjälpmedel och som är (3) opersonlig och (4) sker 



10 

vid samma tidpunkt för mottagarna och (5) publiken är stor med geografiskt bred (Strömbäck 

2009: 15). Inom den här definitionen har tv, radio och tidningar varit de enda massmedierna i 

samhället. Men idag konkurrerar internet på samma villkor som de traditionella massmedierna. 

När internet konkurrerar om spridning, och fyller de sammanhang som traditionell massmedia 

alltid gjort, utmanas konsumenternas och producenternas relation – vilket tvingar massmedia 

att anpassa sig till en ny modell.  

 

För att fortsätta diskutera teorin om maktförhållanden inom media är det av intresse att skilja 

på och definiera orden; journalistik och medier. Medier är de kanaler som finns för att sprida 

information på, det kan handla om journalistiskt innehåll, annonser eller annat medieinnehåll. 

Medan journalistik är ett specifikt medieinnehåll som är beroende av medier för att spridas 

(Strömbäck 2009:138 ff). Fortsättningsvis skiljer även Jesper Strömbäck på internet och 

nyhetsmedier. Internet är en kommunikationsform och inte bara ett medie. Journalistik är 

däremot ett medieinnehåll som både kan spridas på kommunikationsformen internet och i 

nyhetsmedierna (Strömbäck 2009: 139).  

Mediepanik	

Mediepanik är en sorts emotionellt laddad kritik mot nya medier och ny medieteknik som till 

exempel internet eller sociala medier. Medieforskaren Kirsten Drotner (1999) skriver att när 

det uppkommer känslomässiga och starka reaktioner kring en debatt om ett nytt medie så 

definieras det oftast som mediepanik. Detta är i sin tur en form av moralpanik men med de 

grundläggande premisserna att medier är både initiativtagare och producent av diskussionen. 

Diskussionen är även emotionellt laddad och moraliskt polariserande, därmed så kallat ”bra” 

eller ”dålig” men oftast negativ (ibid.). En annan signifikant aspekt av mediepaniken är att det i 

flesta fall är en äldre generation som diskuterar faran för en yngre generation, barn och unga. 

Den äldre generationen kännetecknas då av förespråkare som lärare, kulturkritiker, forskare 

eller bibliotekarier (ibid).  

 

Mediepaniken är uppdelad i tre faser; i den första fasen presenteras ofta ett enskilt fall följt av 

den andra fasen; en pik som involverar ett offentligt ingripande. Den avslutande fasen är en 

uppösning till det upplevda problemet. Kristen Drotner (1999) skriver också att det är svårt att 

argumentera med en panikdiskurs då den är emotionell och inte befogad eller har stöd 
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empiriskt. Däremot beskriver hon vikten av att ta upp en diskussion och lära sig av faror med 

mediepanik. Varje gång det kommer ett nytt medie så triggar det en offentlig debatt som 

drabbar både sociala och kulturella normer. Genom att undersöka de här diskurserna kan man 

få värdefulla insikter i hur medier fungerar som en fundamental social och kulturell 

problematik. Mediepaniken säger därmed mindre i sig själv och mer om det sociala och 

kulturella dilemmat som finns i samhället. Det här är högst relevant i min undersökning då 

filterbubblan som diskurs kan ses som ett nytt mediebegrepp och diskussionerna i media då är 

en form av mediepanik. Detta då svenska medier både är initiativtagare och producenter av 

filterbubbeldiskursen.   

 

Den amerikanska professorn Frank Furedi (2016) diskuterar också en form av mediepanik men 

det handlar då mer om den potentiella inverkan som mediepaniken kan ha på den offentliga 

moraliteten. Detta skiljer sig från mediepaniken då det snarare handlar om vilka effekter som 

paniken i sig kan ha på medier, alltså vilken roll medier har i att sprida moralpanik. Furedi 

sammanfattar det som att oron inför hur nya medier ska påverka människor skapar en ängslan 

hos dem. Simon Lindgren (2012) skriver om medieteoretikern Marshall McLuhan; ”De medier 

som är nya under en given historisk tidsperiod kommer alltid att misstänkliggöras av de 

människor som har tillägnat sig de tidigare mediernas funktionssätt”. 

Marknadsorienterad	mediemarknad	

I takt med att medieutbudet ökat drastiskt de senaste årtiondena, har även konkurrensen blivit 

hårdare. Det finns nu flera olika medier som kämpar om publikens tid och pengar. Det har 

bidragit till att publicistiska värden har förlorat i värde jämt emot de kommersiella och 

ekonomiska värdena. Medierna har tvingats bli mer marknadsorienterade (Strömbäck 2009: 

148). Detta utmanar i sin tur journalistikens kvalitet och strävan efter att visa sanningen och 

granska makten (ibid.). Fokus läggs allt mer på spridning och lönsamhet. Om inte en nyhet 

läses av någon eller når ut till en tillräckligt stor publik som är villiga att betala – är nyheten 

inte värd något. Den kommersiella logiken innebär att ett billigt producerat innehåll 

distribueras till en stå stor och attraktiv publik som möjligt för annonsförsäljarna (ibid.).  
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En teori om den marknadsorienterade mediemarknaden är skriven av McManus (1994: 85 ff). 

Den utgår från en fyrdimensionell modell för att beskriva de plattformar som medier idag 

konkurrerar på. Den slutsats som han sedan fastslår är att:  

 
I den mån verksamhetens dominerande mål är att maximera vinsten, visar analysen på att: 

rationella nyhetsorganisationer bör konkurrera med varandra för att erbjuda den mest 

gynnsamma blandningen av innehåll, för att skydda intresset hos sponsorer och investerare, 

samtidigt som de inhämtar en stor publiken som annonsörerna är beredda att betala för att nå ut 

till, (McManus 1994: 85).  
 

Diskussionen om journalistik som en handelsvara på en marknadsorienterad mediemarknad är 

högst relevant för uppsatsen då nyhetsmedier med journalistiskt innehåll idag konkurrerar och 

sprider sin information via ytterligare medier i form av till exempel Facebook och Google. Det 

är sedan de sociala medierna och sökmotorerna som i sin tur gör ytterligare en sortering och ett 

urval av det redan publicerade materialet och på så sätt skapar en ny marknad för innehållet.  

 

Haider och Sundin (2016) har i en rapport tittat på: ”hur digitala medier, genom algoritmer och 

filterbubblor, påverkar det offentliga samtalet och demokratin”. Detta är relevant som grund 

för denna uppsats då det offentliga samtalet innefattar den mediala diskurs som undersöks.  De 

beskriver i sin rapport om hur djupt interagerade algoritmer är i vårt samhälle är och de skriver 

att: ”algoritmerna är ett uttryck för dominanta föreställningar och värderingar i vår kultur” 

(ibid.). För att fortsätta teorin om hur filterbubblor påverkar demokratin och vårt samhälle är 

det relevant att i mitt fall se till hur journalistik och medier förhåller sig till algoritmer. I dag 

använder traditionella medier sig av algoritmer för att synas och anpassa sina nyheter efter 

publiken (ibid.). Den tidigare affärsmodellen som journalistyrket byggt på har varit finansierat 

genom annonsörer, något som nu flyttats till sökmotorer och sociala nätverk (Strömbäck 2015: 

360). Det här har i sin tur lett till ekonomiskt försvagade redaktioner och många lokala 

redaktioner har vart tvungna att läggas ner helt och hållet (ibid.).  

 

Google och Facebook som nu har tagit över en stor del av annonsintäkterna konkurrerar med 

nyhetsmedier på det finansiella planet, men nyhetsmedierna har fortfarande de plattformar som 

människor tar del av nyheter från (Haider & Sundin 2016: 16). Den här förändringen har gjort 

att redaktioner och media börjat använda sig av algoritmstyrda nyheter och idag genereras 
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mycket data utifrån denna pool av big data med hjälp av just algoritmer (ibid.). Men även det 

redaktionella arbete som det innebär att välja nyheter på sin egen medieplattform styrs mer av 

algoritmer. Nyhetsmedierna sorterar sin egen information och data på sina plattformar med 

hjälp av algoritmer och man ser ofta rubriker som ”mest läst idag” eller ”mest sett idag”, som 

styrs helt automatiskt av algoritmerna. Denna rundgång av bekräftande nyheter för läsarna 

skapar i sig en egen bubbla som det är intressant att se om svensk press idag diskuterar. 

Journalisternas tidigare arbetsuppgift att sortera innehåll styrs idag mer av nya tekniska 

lösningarna, vilket leder till att andelen journalistiskt innehåll i medierna minskar och 

underhållning och användargenererat innehåll ökar (Strömbäck 2015: 360).  

 

Det är denna anpassning till det digitala klimatet och mediers bidrag till den digitala 

infrastrukturen som i sin tur bidrar till att möjliga filterbubblor kan skapas. Haider och Sundin 

(2016: 26) skriver att ”Det finns en intressekonflikt mellan de kommersiella intressen som 

finns inbyggda i algoritmer och det demokratiska ansvar som många massmedier har”. 

Nyhetsmedier vänder sig till den digitala annonsmarknaden och väljer i många fall bort 

journalistiskt innehåll för synlighet och delningar (Haider & Sundin 2016: 16). En rapport 

skriven av Bäck, Bäck och Gustafsson (2014: 11) visar på samma tendenser, att mycket av den 

trafik som svenska tidningars nätsidor idag får, främst är från Facebook. Det kan handla om 

delningar och att användare skickar länkar till varandra i privata meddelanden. Den här nya 

typen av mediekonsumtion påverkar det redaktionella arbetet och den traditionella 

nyhetsvärderingen får i takt med det mindre inverkan på vilket innehåll som publiken väljer att 

läsa (ibid.). Det skapas ett slags socialt nätverk som bildar de filter som tidigare journalister 

skapat. Mediekonsumenter väljer själva och sållar bland all information som finns och skapar 

sina egna filter.  
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Metod och tillvägagångssätt 
Den metod som används i uppsatsen är en kombinerad kvalitativ diskursanalys och kvantitativ 

innehållsanalys av 83 artiklar publicerade i SvD och DN under år 2011-2017. Nedan följer mer 

ingående redovisningar av metoden och det valda tillvägagångssättet. Jag vill med hjälp av min 

metod undersöka hur filterbubblor och automatiskt urval diskuteras i två av de största 

dagstidningarna i Sverige och på så sätt få en uppfattning om den samhälleliga debatt som 

pågår. Med en kombinerad kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ undersökning i form av 

diskursanalys vill jag försöka hitta mönster i porträtteringen av begreppet filterbubbla för att 

kunna svara på mina frågeställningar. 

En	kvantitativ	analys	av	den	massmediala	diskursen	om	filterbubblor	

Den här uppsatsen består av en enklare kvantitativ innehållsanalys av de kvalitativt utformade 

kriterierna som del av diskursanalysen. Detta för att en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ innehållsanalys inom akademiska undersökningar är svåra att åtskilja. Men det är 

också språk och meningsskapande som studeras och därför är det i princip omöjligt att göra en 

strikt kvantitativ undersökning. Men det är heller inte möjligt att räkna ord och se samband i 

siffror vid en enbart kvalitativ innehållsanalys (Lindgren 2011: 271). 	

Det finns inte någon direkt dikotomi mellan kvalitativ och kvantitativ analys. I min kvantitativa 

undersökning har jag därför räknat och undersökt antalet gånger fördefinierade diskurser eller 

begrepp förekommer i och i vilka texter. Det här är för att få en textuell inramning som senare 

kan ge mer tyngd åt den kvalitativa undersökningen som går in mer på symbolik, innebörd och 

teman som relaterar mellan varandra i materialet. En kvantitativ innehållsanalys i sig kan 

medföra kritiska aspekter men då den i den här uppsatsen är enkelt utformad och sammanförd 

med en kvalitativ analys går mönster att tyda ur materialet som får mer akademiskt tyngd 

(Lindgren 2011).  

Den bokstavliga betydelsen av en text, det som man som läsare möter först, kallas för den 

denotativa meningen. För att studera den denotativa meningen är en kvantitativ innehållsanalys 

fördelaktig (Lindgren 2011). Det kan berika den kvalitativa analysen och bidra med djupare 

förståelse. En annan fördel med kombinationen är att den kvantitativa analysen bidrar med 

struktur och transparens i undersökningen. Den kvantitativa innehållsanalysen definierar 

mönster som kommer att utgöra en utgångspunkt för den kvalitativa diskursanalysen. Den 
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kvantitativa innehållsanalysen är systematisk och strävar efter objektivitet. Det innebär att 

generella regler formulerats för hur materialet behandlats och den är genomförd så objektiv 

som möjligt för att någon annan i sin tur kunna återupprepa undersökningen med samma 

resultat (Østbye 2004).  

I den kvantitativa innehållsanalysen har jag utgått från fördefinierade variabler, som fungerar 

som standardiserade frågor till innehållet (Nilsson 2010: 119). Analysenheten för 

undersökningen består av artiklar publicerade i SvD och DN. Den kvantitativa 

innehållsanalysen tar utgångspunkt i fyra begrepp: objektivitet – att analysen ska vara 

oberoende av forskaren genom väldefinierat kodschema och att en annan forskare ska kunna 

göra samma undersökning och få samma resultat (replikerbarhet). Systematik – analysen ska 

vara tydligt definierad i ett tillvägagångssätt med ett tydligt urval. Kvantitet – variablerna i 

analysschemat ska kunna beskrivas kvantitativt för att fastställa statistiska samband. Sist 

manifest – minimera tolkning genom att tydligt definiera variablerna och subjektivt utforma 

anvisningar för hur de tillsammans ska tillämpas (ibid.). Kodschemat för undersökningen går 

att hitta under bilagor (Bilaga 1).  

Genom att göra en kvantitativ innehållsanalys kan jag mäta relevanta egenskaper i materialet 

som till exempel frekvens och omfång för att därmed kunna svara på frågeställningen: Vilka 

olika diskurser framträder kring ämnet filterbubblor och vilka framträder inte? I min 

undersökning använde jag mig av kodningsprogrammet Atlas.ti samt Excel för att strukturera 

materialet och organisera resultatet. 

Nilsson (2010: 141) skriver om två viktiga regler vid en kvantitativ innehållsanalys. Det första 

är att variabelvärdena ska vara uttömmande i jämförelse med undersökningsproblemet. Varje 

variabel ska kunna kopplas till ett specifikt värde. Det andra är att variabelvärdena ska vara 

ömsesidigt uteslutande, det ska inte gå att koda samma analysenhet på mer än ett vis (ibid.).  

En	kvalitativ	analys	av	den	massmediala	diskursen	om	filterbubblor	

Den kritiska diskursanalysen tog form efter det att jag uppfattat någonting intresseväckande i 

medias rapportering kring filterbubblor. Analysen kommer att utgå från en makronivå samt 

mikronivå. I makroanalysen berörs helheten av texten samt strukturen och de olika delarna, 

vilken hierarki som kan återfinnas mellan delarna samt där man även ser till vilka 
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sociokognitiva nyhetsdiskurser som återfinns (Berglez 2010: 272). Den mikrostrukturella 

analysen handlar istället om koherens, alltså mening och beskrivningar, vilka ordval har gjorts 

och se hur detaljerna ser ut, för att undersöka vilka underliggande meningar som finns i texten 

(ibid.).  

 

Diskursanalysen som grundar sig i diskursteorin är en form av textanalys. Det är därför 

intressant i uppsatsen att se till intertextualiteten i texten. Det handlar om vilken interaktion 

och samspel som texten och den som tar del av texten har (Ledin & Moberg 2010: 155). Det 

handlar också om samspelet med tiden då texten är framtagen i och hur den står i förhållande 

till kommande texter. I analysen har jag använt mig av diskursteorin i en mening för att 

identifiera ett antal kategorier eller teman och diskurser. Dessa är olika temadiskurser som jag 

har identifierat kring filterbubblan; teknisk diskurs,	politisk diskurs, klassdiskurs, åldersdiskus, 

journalistisk diskurs, anti-alarmistisk diskurs, trivialitetsdiskurs, upplysningsdiskurs, 

alarmistisk diskurs, historisk diskurs, negativ och positiv diskurs.  

Ett annat relevant diskursteoretiskt begrepp för denna uppsats inom diskursteorin är 

interdiskursivitet. Det används när olika diskurser förekommer i samband med andra diskurser 

i en viss ordning och i en viss social process (Winther Jørgensen & Philips 2000: 77). 

Interdiskursiviteten kan sedan ge uttryck för en konventionell eller kreativ diskursiv praktik. 

De konventionella handlar om att upprätthålla den dominerande diskursordningen och därmed 

den sociala ordningen medan de kreativa praktikerna blandar diskurser på nya sätt och därmed 

skapar en sociokulturell förändring. Interdiskursiviteten är i sin tur en form av intertextualitet, 

vilket är det förhållande som finns mellan tidigare kommunikativa händelser och aktuella 

händelser. Allting är beroende av vad som skrivits tidigare och bygger på en viss kontext.  

Med hjälp av metoden text- och diskursanalys av utvalda medieartiklar som skrevs mellan 

2011-2017 strävar jag efter att ta reda på hur media porträtterar automatiserat urval och 

filterbubblor för att få en förståelse för denna diskurs. Den kvalitativa textanalysen går ut på att 

genom noggrann läsning av en texts olika delar, ta fram det väsentliga innehållet i texten och se 

vilken helhet och kontext som texten ingår i (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

2012: 210 ff). Det som är centralt i textanalysen är textens helhet, för att förstå innehållet som 

både är skrivet och som går att tolka utifrån den kontext som ligger dolt. För att få en förståelse 

för det dolda i en text, krävs intensiv och aktiv läsning där en som läsare ställer frågor till 
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texten (ibid.). Dessa frågor utgår ofta från textens uppbyggnad, argument, poäng och vilka 

slutsatser som dras. Men även på vilka premisser dessa slutsatser förutsätter att läsaren har. 

Varför ser diskurserna ut som de gör? Ur vems perspektiv beskrivs diskurserna? Vilka 

diskurser finns i materialet? Finns det osynliga strukturer? Vad i samhället är texten en del av, 

eller vad försöker den motverka? Vilka diskurser samverkar i texterna och varför gör de det? 

Enligt Esaiasson et al. (2012: 212 ff) går det att urskilja två framträdande textanalytiska 

frågeställningar, en som strävar efter att systematisera innehållet i texten och en som strävar 

efter att kritiskt granska innehållet i texten. I den här undersökningen användes ett kritiskt 

granskande där målet var att noggrant läsa texterna för att analysera idékritik, ideologikritik 

och framförallt diskursen. Det främsta analysverktyget som använts i den här uppsatsen är just 

diskursanalys. Diskursanalysen strävar efter att belysa maktförhållanden i samhället och 

omfattar epistemologiska antaganden om vilken roll språket har som sociala konstruktion 

(ibid.). Diskursanalysen är en bred analysmetod som kräver viss konkretisering som 

presenteras nedan.  

 

Diskursanalysen handlar om vilka föreställningar en person har innan den hittar ett begrepp, 

där fokus ligger på språket och dess innebörd. Winther Jörgensen och Philips (2000: 66), 

skriver att: ”den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretisk 

problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och 

kulturell utveckling inom olika sociala sammanhang”. Det är vad jag har gjort i denna uppsats. 

Artiklarna analyserades utifrån text och kontext för att ta reda på hur språket behandlats utifrån 

olika kulturella och sociala sammanhang. Men jag har även sett till underliggande betydelser 

samt symboliska innebörder som finns i texten och vad det har för betydelse för innehållet 

(Lindgren 2011: 271). I textanalysen som görs i denna uppsats undersöker jag hur begreppet 

filterbubblor diskuteras. I detta fall är framförallt språket viktigt samt att se hur diskursernas 

teman framträder.  

Analysen av de texter som publicerats är viktig då media påverkar både relationen till medier, 

produkter och konsumenter, men det påverkar även relationen mellan människor och grupper 

(Boréus 2011: 132 ff). En annan aspekt att ta hänsyn till är vilken genre som analyseras (ibid.). 

Urvalet innehåller journalistiska texter skrivna och publicerade i svensk storstadspress. Det 

finns därför ett krav på kännedom om de förväntningar som finns på texten och hur den är 
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skriven inom sin kontext. (Boréus 2011: 133). Kvalitativa undersökningar har inget värde om 

de inte motiveras väl (Wallén 1996: 73). De tolkningar som görs av texten bör sättas i ett 

teoretiskt sammanhang för att testas.  

Det som är utgångspunkten i en diskursanalys är inte att ta reda på hur det är egentligen, eller 

utanför diskursen. Det som är föremål för analysen är istället själva diskursen och se på vad 

som faktiskt har sagts, skrivits och se vilka mönster som finns (Winther Jörgensen & Philips 

2000: 28). Det gäller därför att ställa sig främmande inför materialet och använda ett tydligt 

angreppssätt. Det är avgörande vid en kvalitativ diskursanalys att vara transparent och lägga 

fram analys och slutsats med representativa exempel i det empiriska materialet, för att 

redovisningen och de analytiska påståendena ska vara validerbar (a.a.:30).  

Urval	och	tillvägagångssätt	

Metoden utgår från det empiriska materialet som består av 83 stycken journalistiska artiklar 

som publicerats mellan januari 2011 och mars 2017 på SvD.se och DN.se (Bilaga 2). Min 

intention är att se hur medierna porträtterar automatiskt urval, filterbubblor och algoritmer, för 

att få förståelse en för den samhälleliga diskursen. När man ska göra en textanalys finns det 

alltid ett optimalt alternativ, att undersöka allt relevant material (Esaiasson et al. 2012: 220). 

Därför har jag valt att använda mig av alla artiklar publicerade i SvD och DN mellan år 2011 

och 15 mars 2017. Då begreppet filterbubblor myntades 2011 av Eli Pariser (2012) har artiklar 

om ämnet publicerats i över sex år nu, därför börjar jag mitt urval av artiklar den 1 januari 

2011 till och med skrivande stund 15 mars 2017.  

För att göra urvalet av artiklar valde jag att utgå från två av de största riksspridda 

morgontidningarna i Sverige, obundet moderata Svenska Dagbladet och oberoende liberala 

Dagens Nyheter. Valet av storstadspress är för att få någon sorts generaliserbar data då båda 

plattformarna finns på nationell nivå och som har ett stort inflytande på läsarna. SvD och DN 

är etablerade på mediemarknaden vilket gjorde att representationen i materialet blev mer 

trovärdig. 

Det andra steget i urvalsprocessen var att söka på mediearkivet Retriever. Där valde jag 

sökorden filterbubblor*, filterbubbla*, filterbubblan* och ”the filter bubble”, under en 

tidsperiod på sex år och tre månader fram till sökningens datum (15 mars 2017). Från 1 januari 
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2011 till 15 mars 2017 på DN.se, Svd.se men även det som tryckts. Det blev då tydligt att allt 

som publicerats i print även publicerats online, till och med mer utförligt. För att undvika 

dubbletter i mitt material gallrade jag bort print och fokuserade enbart på online webbartiklar. 

Efter denna gallring av empiriskt material från Retriever återstod det 89 artiklar. Efter en 

noggrann läsning, kodning och borttagning av dubbletter i materialet återstod de slutliga 83 

artiklarna som ligger till grund för denna uppsats. 

I den kvantitativa analysen utformade jag först ett antal analyskategorier deduktivt utifrån ett 

löst hållet diskursbegrepp. Under arbetets gång identifierade jag dessutom sedan induktivt 

ytterligare ett antal kategorier. Det här skedde inte på bekostnad av de deduktiva kategorierna. 

Jag sökte en tematisering utifrån diskursbegreppet för att sen analysera det diskursivt utifrån 

tematiseringen. Analysen gick sedan ut på att beräkna förekomst av dessa kategorier (som jag 

benämner diskurser) i mitt material. Dessutom räknade jag förekomst av begreppen falska 

nyheter, ekokammare och transparens i samband med dessa kategorier. I den kvalitativa 

analysen använde jag mig sedan av samma kategorier som analysteman för min diskursanalys.  

I den kvalitativa analysen lästes materialet noggrant för att se mönster, teman och symbolik 

som fanns kring begreppet filterbubbla. Undersökningen utgick från frågeställningen 

presenterad under syftet och från kodschemat. Artiklarna kodades efter citat som visade på 

specifika diskurser och även hela texterna fick en kvantitativ sortering då de kodades efter 

kodschemat utifrån de fördefinierade värdena. För att bestämma vilka diskurser som förekom i 

materialet gjordes en kvalitativ värdering och kategorisering av innehållet i det empiriska 

materialet. Efter detta sammanfattades den kvantitativt insamlade datan och korsades för att se 

mönster och förekomst av specifika ord, men även för att se vilka diskurser som var mest 

framträdande och under vilka år.  

De kategorier och variabler som jag valt ut bygger på en första genomläsning av materialet där 

vissa diskurser och teman framträdde. Vid den kvantitativa kodningen av variablerna var 

variabelvärdena, förekommer och förekommer inte, ömsesidigt uteslutande. En definition av 

variablerna följer här:  
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1. Alarmistisk diskurs – en negativt uppmanande diskurs med ett aktivt varnande om att 

filterbubblor är farlig och/eller bör undvikas och motverkas.  

2. Anti-alarmistiska – när diskursen i en text är aktivt kritisk mot den alarmistiska 

diskursen som finns i mediedebatten. 

3. Historisk diskurs – då nyare fenomen som filterbubblan sätts i en historisk kontext och 

diskurs.  

4. Journalistisk diskurs – om hur människors uppfattning av filterbubblor påverkas av 

mediers porträttering av dem men framförallt om hur journalistiken diskuterar deras 

eget förhållande till filterbubblor. 

5. Klassdiskurs – en diskurs där ens sociala status i samhället kan påverka tillgången till 

digital teknik och därmed påverka filterbubblans effekt och påverkan. 

6. Negativ diskurs – en kritisk och negativ diskurs kring filterbubblan om att den är farlig 

eller skadlig. Den negativa diskursen behöver inte vara alarmistisk.   

7. Politisk diskurs – handlar både om hur filterbubblan påverkar demokratin men även om 

hur filterbubblan diskuteras i olika politiskt sammanhang.  

8. Positiv diskurs – en positiv diskurs kring filterbubblan där begreppet beskrivs som 

någonting bra eller fördelaktigt för samhället. 

9. Teknisk diskurs – då filterbubblan beskrivs i mer teknologiska termer. 

10. Trivialitetsdiskurs – då filterbubblan omnämns som en trivialitet, som ett vedertaget 

begrepp som man som läsare förutsätts veta vad det är sedan innan. Det är då begreppet 

filterbubbla används för att beskriva en känsla eller tillstånd som handlar om någonting 

helt annat.  

11. Upplysningsdiskurs – då artikeln lär upp läsaren genom att berätta hur det ”egentligen” 

ligger till. Läsaren upplyses om filterbubblan som begrepp men även om filterbubblans 

innebörd och påverkan. 

12. Ålder- och generationsdiskurs – en diskurs där ålder är en faktor i diskussionen om 

filterbubblor. Det är ett generationsbundet begrepp om hur filterbubblor påverkar eller 

påverkas av vilken generation man som nyhetskonsument tillhör.  

Denna kvantitativa presentation låg sedan till grund för den kvalitativa diskursanalysen där 

innebörden utifrån de fördefinierade diskurserna analyserades för att se mer djupliggande 

mönster och teman. I analysen lyfts citat ut som påvisar att vissa diskurser förekommit i en text 
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men även en mer jämförande analys av hur filterbubblan omskrivs. Resultatet av den 

kombinerade innehållsanalysen presenterades i slutdiskussionen. 

Käll-	och	metodkritik	

Den kritik som kan riktas mot metodvalet och de urval av datamaterial som gjorts är främst 

frågan om tolkning. I text- och diskursanalysen finns en strävan om att vara objektiv men det 

sker alltid en form av subjektivitet när en text analyseras och tolkas.  Detta beror på att alla har 

olika erfarenheter och förkunskap när de läser en text. För att minska risken för subjektivitet 

har urvalet av artiklarna varit så öppet som möjligt. Strävan var att först se hur diskursen såg ut 

i media och därefter relatera det till hur forskning kring ämnet framställs. Därför har det även 

varit viktigt att tänka källkritiskt och kritiskt granska texterna för att få en så rättvis bild av 

mediernas porträttering som möjligt.  I och med omfattningen av uppsatsen som är på 

avancerad masternivå har jag valt att inte ta med fler tidningar i materialet. Det hade varit 

intressant att se på hela mediebilden av filterbubblan men då det blir svårt att göra ett så brett 

urval valde jag att ta med allt innehåll från två av Sveriges största dagstidningar, SvD och DN.  

Enligt Esaiasson et al. (2012: 57 ff), är validitet det svåraste och mest centrala problemet för 

den empiriska samhällsvetenskapen. Validiteten definieras av att den teoretiska definitionen 

och operationella indikatorn överensstämmer med frånvaro av systematiska fel och att en som 

forskare mäter det som påstås mätas (ibid.). Detta kallas även för begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet – alltså god begreppsvaliditet med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet. När 

god resultatvaliditet uppnås går det att utläsa generaliserbar data, vilket är målet i forskningen. 

I denna undersökning innebär det att tillvägagångssättet presenteras på ett öppet sätt och att det 

går att ta del av det empiriska materialet utan för mycket tolkning. Strävan är att kunna göra 

anspråk på att generalisera kring hur filterbubblor diskuteras i media men med hjälp av att utgå 

från tidigare forskning. Uppsatsen följer en forskningsöversikt där en fördjupning inom ämnet 

görs för att få en plattform att forska vidare på (Esaiasson et al. 2012: 57 ff). Det krävs att det 

empiriska materialet inte övertolkas och att redovisningen är tydlig när slutsatsen presenteras.  

Efter min undersökning genomförde jag ett reliabilitetstest (Eliasson 2012: 64 ff) där jag 

kodade om 16 slumpmässigt utvalda artiklar från mitt empiriska material och jämförde sedan 

det med den första kodningen som låg till grund för undersökningen. Kodningen visade sig 
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vara exakt likadan som den första vilket därmed tyder på väldigt hög reliabilitet och en 

reliabilitetskoefficient motsvarande 100 procent. Då kodningen och omkodningen genomfördes 

av samma person, mig, båda gångerna kallas det för intrakodarreabilitet (ibid.). Den höga 

reliabilitetskoefficienten beror med största sannolikhet på tydligt definierade variabler samt på 

strävan efter intersubjektivitet i kodningen. Det finns egentligen inget minimum-värde på 

reliabilitetskoefficienten, det beror i större utsträckning på vilket sätt kodningen blev fel och 

hur stor betydelse det har för resultatet. Det är däremot inte relevant för mitt reliabilitetstest. 

Det finns alltid en risk med att göra en kvantitativ innehållsanalys då själva definitionen av en 

kvantitativ undersökning är att det bör vara helt objektivt och därmed tolkningsfritt. Men en 

kvantitativ innehållsanalys är relevant och motiverad i denna uppsats då den inte står själv utan 

är en mindre del för att stödja slutsatser som går att dras i den kvalitativa diskursanalysen. Den 

kvantitativa innehållsanalysen fungerar därmed som ett verktyg för att ge mer akademisk tyngd 

men även transparens och förståelse för den kvalitativa analysen som är baserad på tolkningar.  

Etiska aspekter 

När man ska genomföra en vetenskaplig undersökning finns det fyra huvudkrav att ta 

hänsyntill som Vetenskapsrådet utformat. De är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När det kommer till metoderna i den här uppsatsen, 

som är en kvantitativ innehållsanalys samt en kvalitativ diskursanalys är det irrelevant att 

applicera dessa krav då det inte finns några individer som deltar i undersökningen och det sker 

häller inget ställningstaganden som berör en tredje person (Vetenskapsrådet, u.å.). Däremot bör 

man bedöma trovärdigheten i det empiriska materialets innehåll och fundera över vad 

författaren bakom textmaterialet vill förmedla och därmed dra slutsatser av hur representativt 

analysmaterialet då är för syftet (Bergström & Boréus 2012: 43). 
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Forskningsöversikt 

Vad	säger	forskningen	om	hur	filterbubblor	påverkar	oss?	

Haider och Sundin (2016: 15 ff) skriver om fördelar och nackdelar som brukar diskuteras i 

samband med filterbubblor. Den främsta fördelen med filterbubblors personalisering är att man 

får tillgång till innehåll som är relevant och anpassat för just en själv bland all den stora 

mängden data som finns på internet. Nackdelen är däremot att en person skulle kunna få en 

ökad mängd information som den håller med om och därmed bekräftas personens världsbild då 

mycket av det material som personen kan se stämmer överens med tidigare åsikter (ibid.).  

 

Facebooks nyhetsflöde anpassas dels genom användarens vänners beteende men även genom 

andra värden som styrs av algoritmerna som geografisk position, klickbeteende och sökhistorik 

(Bakshy, Messing & Adamic 2015). Det är olika faktorer som påverkar algoritmerna, bland 

annat hur mycket man interagerat med vissa vänner, vad man tidigare ”gillat”, vilka länkar 

man klickar på och hur ofta man använder Facebook. Enligt en undersökning gjord av 

Facebook handlar det om mellan fem till åtta procents bortfall av motsägande åsikter (Bakshy, 

Messing & Adamic 2015). Alltså tar de inte aktivt bort innehåll med motsägande åsikter men 

en liten del av åsikter som överensstämmer med det man själv tycker får ta mer plats, men inte 

mer än fem till åtta procent vilket inte är en så hög siffra som det ofta framställs i medier. 

Fortsättningsvis menar Bakshy, Messing och Adamic (2015) att det främst är användarnas 

medvetna val som påverkar en eventuell filterbubbla, snarare än Facebooks algoritmer. De gör 

även skillnad på exponering och konsumtion. En användare kan alltså exponeras för olika typer 

av information och läsa ingressen till olika nyheter men som de sedan inte klickar på och 

därmed inte konsumerar (ibid.).  

 

Rapporten som kom från Facebook har kritiserats av många (e.g. Tufekci 2015, Lazer 2015, 

Hargittai 2015 et al.). Professorn David Lazer skriver att det är bra att undersökningar görs 

men att det finns en problematik kring att det är Facebook själva som är uppdragsgivare. 

Tufekci skriver i sin tur att undersökningen är paradoxal då argumentet som framförs av att 

man ser det vänner klickar på, i sin tur bara bekräftar att algoritmerna döljer information som 

inte stämmer överens med ens egen världsbild.   
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I en undersökning genomförd av Flaxman, Goel och Rao (2016) om exponering av ideologiskt 

varierande nyheter på Facebook, framkommer det att individer som hittar nyheter via sociala 

medier och sökmotorer får en högre ideologisk variation av nyheter, än de som vänder direkt 

till en specifik nyhetsproducent. Undersökningen visar att nyhetskonsumtion online liknar den 

traditionella nyhetskonsumtionen i stor utsträckning. Människor väljer att gå till de källor de är 

vana vid och trygga med. De allra flesta konsumenter väljer att läsa nyheter som går i linje med 

deras egna åsikter och vilket i så fall innebär att alla befinner sig i sin egen ekokammare 

(Flaxman, Goel & Rao 2016).  

 

Om man sedan jämför det här med kritik som riktats mot filterbubblor; att filterbubblor endast 

bekräftar en individs sociala åsikter genom att automatiskt personalisera medieinnehåll 

medhjälp av algoritmer, så skapas en divergens. Flaxman, Goel och Rao (2016) skriver som 

sagt att majoriteten av mediekonsumenterna själva väjer att ta del av information som går i 

linje med egna åsikter. De väljer därmed att aktivt söka sig till nyhetsproducenter som har 

samma ideologiska bakgrund som de själva (ibid.). De anser därmed att den ökade mängden 

information som idag finns bara leder till ökad exponering och förändrade konsumtionsvanor. 

Teknikens utveckling och de sociala nätverk som finns minskar därför den ideologiska 

segregeringen. Flaxman, Goel och Rao hävdar att det är det individuella konsumtionsvalet som 

styr hur påverkad man blir av olika sorters filter, inte algoritmer. Algoritmerna bidrar endast 

till större exponering för människor (ibid.). 

 

Det finns även fler som inte håller med om den fara som kan målas upp i samband med 

filterbubblor (Zuiderveen Borgesius, Trilling, Möller, Bodó, de Vreese & Helberger 2016). I en 

rapport skriver ett flertal forskare att det empiriska material som skulle påvisa att vi bör vara 

oroliga för filterbubblor är bristfällig (Zuiderveen Borgesius et al. 2016). Det personanpassade 

innehållet på internet har som nämnts tidigare gjort att flera känner en oro över att filterbubblor 

och selektiv exponering ska leda till att vi exponeras för begränsat medieinnehåll. Detta ska i 

sin tur påverka den demokratiska diskursen, öppenheten och en hälsosam offentlig sfär negativt 

(Zuiderveen Borgesius et al. 2016). Däremot anser Zuiderveen Borgesius et al. att förvald 

personalisering inte leder till problem med filterbubblor men att transparens kring algoritmerna 

är en viktig del i att det inte ska hända i framtiden.  
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Zuiderveen Borgesius et al. (2016) delar upp begreppet personalisering i två begrepp, självvald 

personalisering och förvald personalisering. Det är dessa distinktioner som jag kommer att 

utgå från i denna uppsats också. Den självvalda personaliseringen innebär de situationer som 

människor själva får välja likasinnad information om de vill (ibid.). Ofta är det så att 

människor väljer att aktivt undvika information som de själva inte håller med om.  Detta går att 

likna vid den selektiva exponeringen som kommer att tas upp senare. Den förvalda 

personaliseringen handlar snarare om de selektiva val som webbsidor gör utan att vi ser det 

(ibid.). Dessa val görs utan att vi aktivt väljer att göra dem och det påverkar vad vi ser och får 

ta del av. Det är främst den förvalda personaliseringen som diskuteras i debatten om 

filterbubblor (Zuiderveen Borgesius et al. 2016). Däremot finns det en viktig poäng att ta upp i 

det här fallet; att ifall en användare är medveten om att till exempel Facebook personaliserar 

innehållet i nyhetsflödet och trots det fortsätter att använda Facebook så är det en självvald 

personalisering.  

 

I en ännu opublicerad rapport som SOM-institutet framtagit redovisas det några preliminära 

resultat som är av intresse för denna uppsats (Jansson 2017). Undersökningen som genomförts 

är den största någonsin gjord av SOM-institutet och 20 400 personer mellan 16-85 år i Sverige 

har deltagit och svarat på frågor om svenskars åsikter och vanor inom ett flertal ämnen. Ett 

intressant forskningsresultat för den här uppsatsen uppstår i samband med deras undersökning 

av svenskars medievanor på internet. I resultatet framgår det att det inte finns något stöd för 

idéer kring filterbubblor trots att sociala medier numera är det vanligaste sättet att få nyheter 

på. När det kommer till nyhetskonsumtion på sociala medier skriver SOM-institutet utifrån 

deras undersökning att ”sociala medier erbjuder användarna en minst lika bred nyhetsbild som 

traditionella medier” (Jansson 2017).  

Personaliseringens	innebörd	för	journalistiken	

Sökmotorn Google spelar en viktig roll som en av de snabbast växande och största 

informationsnaven i dagens samhälle då de producerar, distribuerar, organiserar och anpassar 

digital information (Segev 2010: xviii). Behovet av relevant information för såväl regeringen 

som gemene man är stort och därför har Google skapat en strategisk position i samhället 

(ibid.). Detta har också resulterat i att Google idag är en gatekeeper eller portvakt för vilken 

information som ska få passera och synas. Tidigare har journalister fungerat som den främsta 
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gatekeepern för information i ett samhälle. De har alltid ingått i journalistyrket att sålla ut vad 

allmänheten bör få tillgång till och vad de inte skulle få ta del av (Shoemaker, Vos & Reese 

2009).  Idag finns det betydligt mer information och andra digitala plattformar har tagit över 

rollen som journalisterna så länge haft. Den viktigaste skillnaden som då uppstår är att 

filtreringen blir interaktiv och gatekeepingen sker utifrån erfarenheten av den som utsetts för 

information (Zuiderveen Borgesius et al. 2016). 

 

En betydelsefull skillnad mellan journalister och Google som gatekeepers som Segev (2010) 

tar upp är framförallt avsaknaden av transparens i algoritmerna (urvalet) från Google. Men en 

skillnad är också sökmotorns förmåga att behålla tidigare sökhistorik och på så sätt lokalt 

censurera information. Även Zuiderveen Borgesius et al. (2016: 5) diskuterar transparensen 

som en fara för den förvalda personaliseringen. Internet är fundamentalt en plattform fylld av 

information och det är sedan individer, organisationer och företag som kämpar för bättre 

spridning av sitt budskap och material via denna plattform. Det är här som sökmotorerna och 

framförallt Google har den avgörande rollen men även makten (ibid.).  

 

I och med internets spridning har människor fått möjlighet att själv söka upp material och på så 

sätt inte enbart kunnat ta del av information och nyheter från en medieplattform. Det är allt 

vanligare att det är så man söker upp information, man går via sökmotorer till det man vill läsa 

och ju mer naturligt det blir i den tekniska infrastrukturen, desto svårare blir det att komma 

undan sökmotorn då den blivit så inkorporerad i ens liv (Haider & Sundin 2016: 10). En fördel 

med den självvalda personaliseringen och därmed gatekeepingen kan vara att man som individ 

får välja själv till skillnad från tidigare, vilket ger människor en vilja att ta del av mer 

information. Fördelen med den förvalda personaliseringen skriver Zuiderveen Borgesius et al. 

(2016) kan vara att det får människor att indirekt ta del av mer varierande nyheter. 

 

Sökmotorn Google använder sig av anpassad sökning och personaliserad sökning. Det innebär 

att Google lagrar all den information som den får från en användare för att kontrollera och 

anpassa sökresultaten för att få så relevanta träffar som möjligt (Segev 2010: 53). Idag är det 

nästan ett tvång för medier att finnas på digitala plattformar. Det handlar om att skapa 

interaktivt innehåll och möta publiken och konsumenten där de befinner sig (Segev 2010: 113). 

Det här har gjort att mediaplattformar som tv, radio och papperstidningar har förvandlats till 
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hybrida kommunikationskanaler som tillsammans utökar sin kontroll över det globala 

innehållet på nätet (ibid.). Behovet för företag, organisationer, myndigheter och privat personer 

att vara sökbara är helt avgörande (Haider & Sundin 2016). Haider och Sundin beskriver de 

sociala nätverkstjänsterna och sökmotorerna som en informationsinfrastruktur som filtrerar och 

medierar den främsta delen av den information vi får tillgång till (ibid.). Detta gäller såväl 

kommersiell information som allmännyttig information.  

Redaktörskap	och	redaktionellt	ansvar	för	information		

En av de viktigaste aspekterna för nyhetsjournalistiken är att skapa ett förtroende för medierna. 

Förtroendet kan enbart skapas om journalistiken upplevs som tillförlitlig, trovärdig och 

opartisk (Strömbäck 2009: 187). Två relevanta begrepp inom redaktörskap och redaktionellt 

ansvar är nyhetsvärdering och nyhetsurval (Strömbäck 2009: 167). Båda begreppen är en del 

av en nyhetsprocess där nyhetsvärdering är hur potentiella nyheter värderas i det redaktionella 

arbetet och nyhetsurvalet är de nyheter som publiceras (ibid.). Nyheter som värderas högt kan 

ibland ändå inte publiceras medan vissa som värderas lågt kan publiceras ändå. Detta kan bero 

på olika faktorer, som hur mycket som rapporterats om samma ämne tidigare samt vilka källor 

som finns eller om det finns plats. Det måste finnas ett samspel mellan urval och värdering av 

en nyhet och det är detta som är en del i det redaktionella ansvaret.  

 

Journalistiken och medier stävar efter att visa en så sann bild av verkligheten som möjligt och 

med det gör de val och värderar nyheter utifrån detta för att skapa en relevant sammanfattning 

för konsumenten. Inom medievärlden och på redaktioner görs detta urval främst av människor 

– redaktörer. Allt mer tas däremot de digitala versionerna av medierna över av algoritmer som 

styr förstasidor och relaterat material till artikeln. Vilket är något som påverkar den 

traditionella synen på redaktörskap och redaktionella processer. Nyhetsurvalet styrs av vad 

publiken vill ha och efterfrågan är i fokus i processen (Strömbäck 2009: 169). Även här blir det 

en marknadsmässigt styrd nyhetspublicering men som även styrs av traditionella aspekter som 

till exempel tid, geografisk närhet, konsekvenser, konflikter, bra bilder, ovanlighet, relevans 

och underhållning (ibid.). Det här är intressant i förhållande till den journalistiska diskursen där 

algoritmers arbete ställs i kontrast med ett mänskligt journalistiskt jobb. Nyhetsurval som görs 

av en människa värderas ofta högre än om samma arbete utförs av en algoritm. Det här är 

något som kommer att diskuteras mer i analysen.  
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Selektiv	exponering		

För att kunna ta del av all den information som idag sänds ut genom diverse mediekanaler sker 

utöver det uppenbara intaget av information en undermedveten selektivitetsprocess hos 

publiken. Den är uppdelad i fyra delar (Strömbäck 2009: 92); Selektiv exponering, vi väljer 

information vi vill exponeras för i form av vilket tv-program vi ser på eller vilken tidning vi 

läser. Selektiv uppmärksamhet som innebär vilken information av den som vi exponerats för 

som vi väljer att uppmärksamma. Vad vi väljer att läsa, vilka ämnen och vad vi tar ut från en 

text etc. Selektiv perception som handlar om hur vi istället uppmärksammar informationen vi 

sett och hur den sedan påverkas av tidigare erfarenheter, åsikter och värderingar. Sist selektiv 

hågkomst, vad vi efter exponeringen och uppmärksamheten, samt vår tolkning sedan kommer 

ihåg. Det är en väldigt liten del av allt vi konsumerar som sedan läggs på minnet (ibid.). Det är 

sammanfattningsvis vad som sker på individuell selektiv nivå. Men när det gäller den 

information som vi från början exponeras för är det medierna som styr vad som ska förmedlas 

(Strömbäck 2009: 93 ff).  

 

Strömbäck (2009: 136) skriver att medierna idag inte är maktlösa men inte heller allsmäktiga. I 

slutändan handlar mediernas möjlighet till att påverka om vilken relation medborgare och 

medier har. Hur vi konsumerar, vad vi konsumerar och samspelet mellan de åsikter som redan 

finns (ibid.). Medier kan däremot lyfta olika frågor och vinkla olika ämnen som sedan gör att 

uppmärksamheten förändras hos publiken. Ju mer publiken är beroende av journalistik och 

medier för information, desto större behov av deras vägledning och åsikter för att förstå 

världen skapas och därmed får medierna större makt (ibid.). För att relatera detta till ämnet om 

filterbubblor och automatiskt urval så förs de värderingar och åsikter som rapporterats i det 

journalistiska innehållet vidare till mediekonsumenten och slutsatserna som sedan dras och 

läggs på minnet om diskursen utvecklas till stor del av media (ibid.).  

 

Att medvetet välja ut en viss typ av information som är konsekvent med det en själv tycker, är 

ett mänskligt beteende och kallas av psykologer för konfirmationsbias (Zuiderveen Borgesius 

et al. 2016). Människor vill gärna undvika åsikter som går emot vad de själva tror på. Det hör 

därför ihop med den selektiva exponeringen men det går även att jämföra med selektivt 

undvikande. Det handlar om att människor ofta väljer vad de ska exponeras för men det är inte 

lika tydligt att de väljer vad de ska undvika (ibid.). Fortsättningsvis diskuterar Zuiderveen 
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Borgesius et al. (2016) att människor som ofta möter åsikter i media som går emot vad de 

själva tycker, blir bara bättre på att komma på argument och anledningar att fortsätta tro på sin 

egen politiska åsikt.  

Den	klassifierade	filterbubblan	

Den ökade digitala nyhetskonsumtionen visar på en klassklyfta i samhället som växer. De som 

konsumerar nyheter är idag politiskt intresserade, välutbildade, äldre personer (Lindell 2016: 

507). Medan de som står utanför nyhetsvärlden är de som inte är priviligierade, politiskt 

ointresserade, yngre och som i högre grad också står utanför samhället (ibid.). Johan Lindell 

har gjort en studie kring nyhetskonsumtionen på internet och kommit fram till att 

”filterbubblan är klassifierad” och är en fråga om klass och socio-kulturell uppdelning 

(Lindell 2016: 510). Sveriges medier har haft en hög trovärdighet och tillit, vilket har stått i 

korrelation med en hög nyhetskonsumtion (ibid.). Det nya globaliserade och digitaliserade 

klimatet har däremot gjort att vi har fler nyheter att välja på och det i sin tur leder till klyftor i 

samhället. ”Det är således rimligt att anta att klass kommer bli en viktigare förklaringsfaktor 

när det kommer till olika människors och gruppers medieval…” (Lindell 2016: 500).  
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Analys av den massmediala diskursen om filterbubblor 
Här presenteras den mindre kvantitativa innehållsanalysen följt av en mer ingående kvalitativ 

diskursanalys. Motiveringen till det tidigare presenterade urvalet är att det är alla artiklar som 

skrivits om begreppet filterbubbla sedan 2011 till och med mars 2017, från två av de största 

dagstidningarna i Sverige, DN och SvD. De utgör därmed en bred representation av 

medielandskapet. Det här för att få en så precis och relevant analys av den diskurs som finns 

idag kring filterbubblor i massmedia som möjligt. Den kvantitativa presentationen av 

materialet kommer att analyseras djupare i den kvalitativa analysdelen.  

Kvantitativ	presentation	av	resultatet	

Antal artiklar per år 

 

 
Det publicerades ungefär lika många artiklar åren 2011-2015 som det gjordes under 2017 till 

och med den 15 mars. Det har med åren skett en exponentiell ökning av begreppet filterbubbla 

i det empiriska materialet. Det var SvD som var först med att skriva om begreppet av de 

undersökta medierna. Men de två senaste åren har DN bidragit med flest artiklar. 

Sammanfattningsvis har båda medierna skrivit nästan lika många artiklar om ämnet, SvD har 

skrivit 40 stycken artiklar och DN 43 stycken. 
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Fördelning av diskurser i det empiriska materialet 

 
 Förekommer Förekommer inte Procent av totala 

antalet artiklar 83 

Trivialitetsdiskurs 40 43 48 % 
Negativ diskurs 35 48 42 % 
Politisk diskurs 33 50 40 % 
Alarmistisk diskurs 26 57 31 % 
Historisk diskurs 19 64 23 % 
Upplysningsdiskurs 19 64 23 % 
Journalistisk diskurs 18 65 23 % 
Anti-alarmistisk 13 70 16 % 
Teknisk diskurs 5 78 6 % 
Positiv diskurs 5 78 6 % 
Klassdiskurs 3 80 4 % 
Åldersdiskurs  1 82 1 % 

 

 
Den mest framträdande diskursen i SvD:s och DN:s rapportering är trivialitetsdiskursen följt av 

den negativa, politiska och alarmistiska diskursen. Av alla undersökta artiklar har 42 procent 

en negativ diskurs, med framträdande alarmistisk karaktär motsvarande 31 procent. De minst 

framträdande diskurserna var åldersdiskursen, klassdiskursen och den positiva diskursen med 

endast nio artiklar av de totalt 83 artiklarna.  
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Falska nyheter 

 
Totalt 28 procent av alla artiklar i det empiriska materialet diskuterade filterbubblor i samband 

med falska nyheter. Innan 2016 skrev ingen om falska nyheter i relation till filterbubblor och 

under år 2016 diskuterade nästan hälften begreppet filterbubblor i samband med falska nyheter. 

De övriga begreppen som undersöktes var ekokammare och transparens men de förekom i så 

pass liten skala att de inte var av intresse för undersökningen.  

 

Positiv och negativ diskurs 

 
Av de 83 artiklar som undersökts i det empiriska materialet var det 42 procent som skrev 

alarmistiskt och/eller negativt om filterbubblan. Enbart 6 procent skrev positivt om begreppet 

och 52 procent värderade inte filterbubblan genom en negativ eller positiv diskurs.  
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Det gick att utläsa intressant data från materialet då en sammanförde de mest framträdande 

diskurserna för att se hur de korrelerar med varandra. Genom att se på den alarmistiska och 

negativa diskursen i relation till den politiska diskursen framträder ett visst mönster. Av de 83 

artiklarna i det empiriska materialet hade 16 procent en interdiskursiv politiskt negativ 

konnotation och av alla artiklar med en politisk diskurs hade 39 procent en alarmistisk 

konnotation.  

 

1. 2.	  

(1.) Den triviala diskursen var den mest framträdande i det empiriska materialet då nästintill 

hälften av artiklarna visade på diskursen. I 40 procent av alla artiklar med en trivialitetsdiskurs 

förekom den separerat från övriga diskurser. I de här artiklarna användes alltså begreppet 

filterbubbla utan att värderas interdiskursivt.  

 

(2.) Ett intressant interdiskursivt samband som gick att tyda var mellan de journalistiska och 

historiska diskurserna. Det fanns totalt 19 artiklar med en historisk diskurs och 10 av dessa var 

även journalistiska. Detta innebär att 53 procent av alla historiska därför även är journalistiska.   
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Kvalitativ	presentation	av	analysresultatet	

För att inleda den kvalitativa analysen vill jag kort motivera mitt beslut att inte ha med en 

lingvistisk diskurs av begreppet filterbubbla. Det finns en framträdande mängd lingvistiska 

beskrivningar av begreppet filterbubbla, och det beskrivs på i princip samma sätt som Eli 

Parisers definition i boken The filter bubble (2012). Denna beskrivning av ordet och det 

lingvistiska perspektivet finns istället med i trivialitetsdiskursen. Nedan följer en kvalitativ 

analys utifrån respektive diskurs som analyserades. Analysen kommer att vara kvalitativ men 

utgå från viss information från den kvantitativa analysen.  

Alarmistisk och negativ diskurs 

De alarmistiska och negativa diskurserna är relaterade då den alarmistiska diskursen alltid 

visade sig vara negativ. Däremot är den alarmistiska diskursen till skillnad från den negativa 

alltid uppmanande. Det finns ett aktivt varnande i den alarmistiska diskursen om att det är 

någonting farligt med filterbubblor och att de behöver undvikas på grund av detta. Den 

negativa diskursen behöver däremot inte alltid vara uppmanande alarmistiskt utan enbart 

framställa begreppet filterbubbla med en negativ konnotation. Resultaten är intressanta att både 

särskilja men också utläsa tillsammans då de två kategorierna gemensamt utgör en negativ 

diskurs kring filterbubblan. Särskiljningen av de båda diskurserna i den kvantitativa 

metoddelen av undersökningen var alltså genom att se diskursen som antingen konstaterande 

eller även uppmanande.  

 

Ett exempel på en negativ konnotation som inte är uppmanande framkommer i det empiriska 

materialet när det skrivs i en artikel om att internet filtrerar fram hat och terror med hjälp av 

filterbubblor. ”Internet filtrerar fram hat. Internet gör livet lättare, inte minst för dem som 

önskar att fasa ut sig ur verkligheten och odla en sekteristisk identitet som hämtar näring i 

paranoida fantasier. Till exempel om man är Anders B Breivik”, (Svenska Dagbladet: 2011-07-

26). En föreställning som ofta framkommer i den negativa konnotationen, men även i den 

alarmistiska, är kopplingen till anti-demokratiska och ideologiskt laddade grupper som 

terrorister, fascister och nazister. Artikelförfattarna använder sig av starka, känslomässiga 

argument där förbindelsen till farliga extrema yttringar i anti-demokratiska sammanhang 

möjliggörs av filterbubblor.  
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I exemplet ovan beskrivs filterbubblan som en faktor i skapandet av den norske terroristen 

Anders Bering Breivik. I exemplet fortsätter sedan journalisten att dra kopplingar till de 

digitala filtren som skapar bubblor, som i sin tur utgör ett samhällshot. Det här är en 

föreställning som förekommer genomgående i det empiriska materialet med en negativ och 

alarmistisk konnotation. På en makronivå framställs det att filterbubblor främjar anti-

demokratiska föreställningar och därmed hotar hela samhället. Samtidigt beskrivs diskursen på 

mikronivå genom att enstaka individer kan skapa dessa hot, likt Breivik i Norge.  

 

Det går även att se spår av mediepanik i vissa avseenden av den negativa diskursen då en 

emotionellt laddad kritik riktas mot ett nytt fenomen som till viss del är uppbyggt för att hota 

medierna själva. Den alarmistiska och negativa diskursen har varit framträdande i 

rapporteringen sedan start från 2011 fram till 2017. Det finns alltså en tydlig interdiskursivitet 

mellan den negativa diskursen och den politiska diskursen som även framkommer i den 

kvantitativa undersökningen. De faror som framkommer med filterbubblan utöver terrorism 

och nazism ger sig i uttryck genom att på mikronivå beskriva hur hotfulla ensamvargar kan 

skapa ett större nätverk och på så sätt drivas till att genomföra terrordåd eller andra extrema 

anti-demokratiska handlingar. ”Fascismen bygger ju inte bara på hot och hat utan lika mycket 

på motsatsen[…] Rörelsens lockelsekraft alstras av känslan av gemenskap, en kollektiv styrka, 

en vacker insida som innesluts i de egna nyhetssajternas filterbubbla” (Dagens Nyheter: 2016-

02-04). 

 

Den alarmistiska och negativa diskursen förekommer i bred utsträckning när medier skriver om 

begreppet filterbubbla. Det visar på att den negativa diskursen är en stor del av filterbubblans 

framställning i media. I det empiriska materialet ger sig den negativa diskursen också i uttryck 

genom sarkastiska konnotationer kring filterbubblan. Där fungerar bubblan som ett omslutande 

och på vissa sätt inlåsande rum där det nästan enbart förekommer farliga och hotfulla åsikter. 

”Det blir fritt fram för kommunal korruption och för det informationsunderskott och den 

populism som präglar de sociala mediernas filterbubblor. De jublar på Avpixlat i dessa dagar” 

(Dagens Nyheter:	2016-08-22). Den alarmistiska konnotationen där ord i materialet som hot, 

hat och terrorism förekommer står nästan helt utan att ifrågasättas i mediediskussionen kring 

filterbubblor.  
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Det framkommer utifrån det empiriska materialet nästan uteslutande att filterbubblor inte kan 

skapas i rum där demokratiska åsikter förekommer. Filterbubblan diskuteras likt ovannämnt 

som en möjliggörare för högerextrema gruppers expandering och fascism genom de 

inneslutande anti-demokratiska åsikternas bubbla. Det är en parallell som görs i flera artiklar 

då filterbubblor diskuteras. I och med ord som filtrerar fram hat skapas en diskursiv bild där 

beskrivningen av detaljerna kan påverka människors ideologiska övertygelser. 

”Främlingsfientliga sverigevänner skapar forum där likasinnade bekräftar varandras världsbild, 

militanta islamister gör detsamma, liksom vaccinationsmotståndare och förnekare av 

växthuseffekten” (Svenska Dagbladet: 2015-03-10). Filterbubblan sätts i en kontext där det 

explicit diskuteras som allmän fara och implicit gör djupare kopplingar till terrorism och andra 

hatiska handlingar i samhället.  

 

En nyans som går att utläsa är däremot att den alarmistiska diskussionen någon gång i mitten 

av år 2016 övergick till att i allt större utsträckning handla om falska nyheter. Den kollektiva 

kunskap som finns kring begreppet filterbubbla byggdes upp med hjälp av medier och 

interaktioner som i sin tur skapade en social konstruktion där filterbubblan genom bland annat 

falska nyheter blev negativt för samhället. Av artiklarna om falska nyheter var det ett nästan 

uteslutande antal med en alarmistisk och negativ konnotation. Begreppet falska nyheter ges 

även ett större makroperspektiv där sociala medier kan påverka människors syn på vad fakta är. 

”Om hur de sociala mediernas filterbubblor så totalt fjärmar oss från varandra, polariserar och 

inte minst får oss att se på ordet fakta med helt nya ögon” (Svenska Dagbladet: 2016-12-11).  

 

Materialet visar i dessa fall hur fördelaktigt sociala medieplattformar gör det för falska 

nyhetstjänster att sprida sitt material, samt återigen att filterbubblor är en möjliggörare för att 

skadlig information ska spridas och därmed utgör filterbubblorna ett hot mot samhället. Ord 

som polarisering och beskrivningen av ett slutet och ibland hotfullt rum är vanligt 

förekommande i beskrivningen av filterbubblan i den alarmistiska och negativa diskursen. I 

materialet framträder diskursen att filterbubblor delar upp och polariserar samhället, något som 

i sin tur kan hota hela samhällets demokratiska apparat.  

Historisk diskurs 

När det skrivs om nya fenomen som också är digitala finns det en vilja att sätta det i en 

historisk kontext. Framförallt genom att jämföra med hur det var förr och hur det nu påverkar 
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eller påverkas av filterbubblor. Den historiska diskursen är inte lika framträdande i det 

empiriska materialet som till exempel det alarmistiska eller politiska. Däremot ges i flera fall 

historiska exempel för att förstärka argument kring produkter som skapas av filterbubblan. Det 

går att utläsa en tendens om att det historiska perspektivet framförallt nämns i samband med en 

journalistisk konnotation. Då filterbubblor genom algoritmer sorterar medieinnehåll är det 

naturligt att jämföra det med hur det såg ut tidigare då medieinnehåll istället spreds på ett annat 

och framförallt på ett mer kontrollerat vis.  

 

Den historiska diskursen nämns ofta i kombination med ord som tidningsdöden, 

tidningsprenumeration och begränsat utbud. Därmed sätts filterbubblan i det empiriska 

materialet i en historisk kontext. ”[…] en medie bransch i fritt fall; resurser för granskande 

journalistik krymper, relationssamhället på nätet urholkar unga människors kunskaper, 

filterbubblor och nyhetsundvikare orsakar demokratiskt underskott. Dumma internet. Allt var 

bättre förr” (Dagens Nyheter: 2015-08-31). Återigen går det att finna spår som även gick att se 

i den alarmistiska konnotationen om att filterbubblor bidrar till ett demokratiskt underskott. 

Den demokratiska aspekten kommer att tas upp vidare under den politiska diskursen men det är 

intressant att se att den även är framträdande i samband med den historiska diskursen lika väl 

som den alarmistiska.  

 

En annan artikel beskriver tiden före internet som en glorifierad epok utan de störningsmoment 

som internet och filterbubblor skapar. ”Under förra året växte problemet med filterbubblan. 

Plötsligt valde den Donald Trump till president och tvingade britterna att lämna EU. Frågan är 

vilka illdåd bubblan kan ställa till med under 2017? Och hur var det förr?” (Svenska 

Dagbladet: 2017-01-08). Filterbubblor sätts i ett historiskt perspektiv för att interdiskursivt 

förstärka den alarmistiska konnotationen med känslomässiga argument.  

 

Efter detta citat som är ingressen av artikeln följer en beskrivning av en dag, från morgon till 

kväll, som världen såg ut innan internet. En värld där man diskuterade och konverserade med 

vänner och okända som bidrog till att utvidga ens åsikter samtidigt som man läste böcker om 

ämnen man inte är intresserad av bara för att lära sig om omvärlden. Artikelförfattaren vurmar 

för tiden som varit och näst intill överdrivet hyllar den mångfacetterade värld som fanns innan 

internet. Avslutningsvis ur ett interdiskursivt perspektiv påvisas även den alarmistiska 
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konnotationen genom att oberört låta begreppet ”filterbubbla” ensamt ta ansvar för vem som 

valdes till USA:s president och att britterna valde att gå ur EU. Det här är något som är 

återkommande, då filterbubblan står som ansvarig för beslut som påverkar på makronivå i 

samhället och beskrivs som ett ”problem”.  

 

En av premisserna för social konstruktivism som Vivien Burr (2003) definierat är historisk och 

kulturell specificitet. I och med den historiska diskursen sätts därför filterbubblor i relation till 

historiska erfarenheter för att skapa en förståelse om begreppet. Människor vill förstå världen 

genom att utgå från historiska kategorier. Därför sätts filtreringen av nyheter i ett historiskt 

perspektiv till nutiden. Förr var det journalister som gjorde urval av nyheter – idag är det 

algoritmer. Vem som har ansvar sätts i kontrast mot varandra och diskuteras ur ett historiskt 

perspektiv. ”Även innan sociala medier blev en nyhetskälla filtrerade mediehus och tidningar 

vilka nyheter som syntes. Men medan de anställda där var utbildade i just källkritik är det nu 

upp till varje användare att filtrera” (Dagens Nyheter: 2016-12-13). 

Journalistisk diskurs 

Den journalistiska diskursen är uppdelad i två framträdande aspekter. Det handlar dels om hur 

samhällets syn på filterbubblor påverkas av mediers bild av dem. Men framförallt handlar det 

om hur journalistiken diskuterar sin egen relation till filterbubblor. För att förstå den 

journalistiska diskursen behöver jag först förklara tre relevanta sätt att sortera information på 

som tas upp i mediediskussionen. Det första (1) är då journalister agerar som redaktörer och 

sorterar information. Det andra (2) är då journalister automatiserar sina egna digitala 

förstasidor och sorterar information med hjälp av algoritmer, något som därmed personaliserar 

materialet för användaren (Haider & Sundin 2016: 16). Det tredje (3) är då sociala medier och 

sökmotorer sorterar information genom algoritmer som automatiskt personaliserar 

informationen till användaren. Det första och tredje sättet att sortera information på finns 

representerat i det empiriska materialet medan det andra sättet inte framhålls alls. När 

journalister agerar som redaktörer framkommer mest tydligt att den journalistiska 

konnotationen interdiskursivt samverkar med den alarmistiska. I materialet hyllas journalisters 

sätt att sortera innehåll, medan den enbart algoritmstyrda sorteringen i sociala medier 

svartmålas på grund av brist på transparens.  

 

 



39 

 
Vad hela det personaliserade internet handlar om är redaktörskap, påpekar han. Men det är inte 

längre människor som gör urvalen, utan de görs i det dolda genom systematisk databehandling. 

Somliga tidningsredaktörer är kanske både ondsinta och inkompetenta, men de är i alla fall synliga, 

och det finns etiska regelverk de måste hålla sig till, (Svenska Dagbladet: 2011-08-15). 

 

I materialet diskuteras filterbubblan som begrepp sällan i relation till hur journalistiken är 

medskapare till innebörden av begreppet. I och med att de förflyttar definitionen av 

filterbubblor till att de endast kan förekomma på andra plattformar än sina egna, gör dem det 

möjligt att kunna kritisera filterbubblorna på ett onyanserat sätt. Det här framställs också i en 

journalistisk konnotation där filterbubblan blir ansvarig för journalistikens nu hotade framtid.	

”Fördjupningen i ämnen som redan intresserar oss kan komma på bekostnad av den breda 

nyhetsorientering vi behöver som medborgare i en demokrati.” (Svenska Dagbladet: 2015-03-

10). Journalistiken som profession sätts i en offerposition till filterbubblan, där människors 

förändrade mediekonsumtion förskjutits till sociala medier, vilket gör att falska nyheter får ta 

plats och människor inte längre bryr sig om sanningar och välproducerad journalistik. I 

materialet beskrivs journalistiken som att bidra med och sortera information medan ”algoritmer 

manipulerar våra sökresultat” (ibid.).  

 

Nyhetsmedierna som undersökts i detta fall, DN:s och SvD:s, egna förstasidor är 

algoritmstyrda och det framkommer bara i en artikel i det empiriska materialet. 

 

Filterbubblor beskrivs som att de aktivt hindrar journalister från att skapa demokratiskt 

material och bidra till ett fritt samhälle. Facebook beskrivs som laglöst och gränslöst där 

pedofiler och högerextrema får härja fritt och även gynnas av algoritmer. ”Facebook är på 

många sätt ett fullständigt laglöst, gränslöst land där pedofiler inte bara fått fritt spelrum, men 

till och med tryckts framåt av algoritmer” (Svenska Dagbladet: 2017-01-13). Journalistiken 

beskrivs däremot med ord som hederligt och trovärdigt, ” […] med hederlig journalistisk 

process […] tack gode gud för journalister” (ibid.). I den här aspekten återkommer ordet 

transparens. Algoritmer framställs som icketransparenta medan journalistiken är 

genomtransparent. Det ställs upp ett slags goda mot onda, algoritmerna mot journalisterna.  
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Att algoritmer bekräftar din världsbild och ger dig mer av det du redan vill ha är en 

genomgripande medietrend just nu. Men man kan på goda grunder fråga sig om inte 

journalistikens uppgift egentligen är tvärtom, att utmana dina invanda föreställningar och på 

faktabaserad grund ge dig en flerdimensionell bild av världen, (Dagens Nyheter: 2016-12-13). 

 

En aspekt som förekommer i materialet är diskussionen kring Greg Mara, ”journalistikens 

främsta makthavare” som han beskrivs. Det är han som ansvarar för algoritmerna som styr 

Facebooks nyhetsflöde och han är därför en makthavare som styr vad publiken ser och inte. 

Mediernas nya digitaliserade strukturer diskuteras i samband med värdet av journalistik. 

Journalistikens makt har minskat till att enbart vara en ”pusselbit” på den nya 

annonsmarknaden.  

 

Det finns också en positiv konnotation kring filterbubblan ur en journalistisk diskurs och 

framförallt mer anti-alarmistisk. I materialet framkommer en diskurs där journalister kritiseras 

för att ha målat upp filterbubblor som ett stort hot när journalisternas själva gör samma sak. En 

paradoxal diskurs inom den journalistiska diskursen.  

 
Det är sant att internetjättarna filtrerar vår bild av världen på ett sätt som vi inte kan kontrollera, 

men nog kan man säga detsamma om traditionella medier där redaktörer står för filtreringen? 

Paradoxalt nog är det just filtreringen som gör att vi uppfattar en nyhetskälla som användbar, 

oavsett om filtreringen utgår från geografi, politisk hemvist eller genre,	(Dagens Nyheter: 2016-

10-31).  

 

Inom den journalistiska diskursen framstår sociala mediers algoritmer som allsmäktiga och de 

styr med järnhand vilken information som ska synas. I det empiriska materialet finns det 

ingenting om att konsumenter faktiskt själva gör en självvald personalisering när de skaffar 

sociala medier eller när de väljer att ta del av information på sociala medier. 

Klass- och åldersdiskurs 

Klassdiskursen handlar om hur en persons sociala status i samhället kan påverka tillgången till 

digital teknik och därmed påverka effekten av en digital filterbubbla. Diskursen kring klass är 

däremot inte framträdande i rapporteringen av filterbubblan. Som det går att utläsa av den 

kvantitativa analysdelen är det enbart några få procentenheter som tar upp en klassdiskurs, 

motsvarande tre artiklar av åttiotre. I dessa artiklar beskrivs det hur klasskillnader i samhället 
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påverkar människors mediekonsumtion. Det här gör att äldre personer och personer med 

socioekonomiska svårigheter drabbas hårdare av filterbubblans negativa aspekter. Det 

digitaliserade klimatet har gjort att valmöjligheterna av medier ökat och lett till större klyftor. 

En artikel handlar om att en del konsumenter har makt att påverka medier medan andra inte har 

det, vilket skapar ett ojämlikt samhälle. ”Konsumenter och medborgare har fått nya möjligheter 

att påverka, men vissa har fortfarande oändligt mycket lättare att påverka än andra” (Svenska 

Dagbladet: 2015-10-11). 

 

Åldersdiskursen handlar istället om hur ålder kan ses som en faktor i diskussionen om 

filterbubblor. Är filterbubblor ett begrepp som påverkar vissa generationer, är det något som 

diskuteras och i så fall hur? Åldersdiskursen är även delvis kopplad till klassdiskursen då äldre 

personer till viss del står utanför det digitala samhället. Åldersdiskursen är däremot något som 

knappt framkommer alls i diskussionen kring filterbubblor. Det är därför inte intressant att 

lägga för stor vikt vid den i analysen. För att enbart nämna det kort framkommer det i en artikel 

att då den yngre generationen i större utsträckning tar del av nyheter via sociala medier är de 

mer utsatta för riskerna som finns med att hamna i en filterbubbla. I det här fallet fanns en 

interdiskursivitet mellan åldersdiskursen och den historiska konnotationen: ”Men då sex av tio 

ungdomar får alla nyheter via Facebook splittras det offentliga rum som tryckkonsten födde”	

(Svenska Dagbladet: 2016-09-22). 

Anti-alarmistisk och positiv diskurs 

Likt den alarmistiska och negativa diskursen finns det ett samband mellan den positiva 

diskursen och den anti-alarmistiska diskursen. Den anti-alarmistiska handlar om när en text 

aktivt skriver om den negativa eller alarmistiska diskursen och om att den inte stämmer eller är 

felaktig på något sätt. Den anti-alarmistiska behöver inte vara en del av den positiva diskursen. 

Den positiva diskursen är heller inte beroende av att vara aktivt anti-alarmistiskt. Det handlar 

enbart om att filterbubblor diskuteras som någonting positiv och fördelaktigt. Det sker mest 

framträdande på makronivå där hela samhället gynnas av ett mer digitaliserat samhälle.  

 
Det kan möjligen vara ett problem för de allra minst nyfikna och initiativrika bland oss men på 

det stora hela har internet tvärtom gjort det möjligt att ta del av många fler källor, nya röster och 

inte minst lokala perspektiv från Piteå till Bangalore (Svenska Dagbladet: 2013-10-16). 
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Den positiva konnotationen av begreppet filterbubbla exemplifieras även i en annan artikel där 

det beskrivs hur Facebook inte kan vara ansvarig för hur människor väljer att konsumera 

information. Artikelförfattaren beskriver att falska nyheters spridning inte alls beror på 

algoritmer utan att det alltid har varit så här historiskt. ”[…] det är också sant att människor 

alltid har haft lättare att acceptera fakta som bekräftar vad de redan tror. Fenomenet kallas 

confirmation bias och uppstod varken med Donald Trump eller med Facebook” (Dagens 

Nyheter: 2016-07-29). Fortsättningsvis skriver artikelförfattaren att; ”Internet har inte gjort oss 

dumma i huvudet, vi har varit på det här sättet hela tiden” (ibid.).  

Politisk diskurs 

Den politiska diskursen handlar både om filterbubblan som ett fenomen som påverkar 

demokratin och om hur filterbubblan diskuteras i ett politiskt samband. Det är med en 

kvalitativ analys intressant att se i vilket sammanhang och i samband med vilka andra diskurser 

som olika politiska diskurser diskuteras. För att analysera den politiska diskursen är det alltså 

relevant att prata om intertextualitet. Då den politiska diskursen förändrats över tid samspelar 

de olika texterna i materialet med varandra men även med framtida texter om filterbubblor med 

en politisk diskurs. Det handlar om både filterbubblan som hot mot demokratin som kommer 

att tas upp närmare i det här kapitlet men också om filterbubblan som möjliggörare av 

högerextrema gruppers mobilisering, något som jag gick in närmare på under den alarmistiska 

diskursen.  

 

Den politiska diskursen är mest framträdande i interdiskursivitet med den negativa och 

alarmistiska konnotationen. Ett begrepp som ofta dyker upp i materialet i samband med den 

politiska diskursen är falska nyheter. Där diskuteras filterbubblor på sociala medier som 

anledningen till att falska nyheter får spridning. ”Falska nyheter sprids allt snabbare i 

filterbubblorna i sociala medier” (Dagens Nyheter: 2016-12-13). Falska nyheter började inte 

diskuteras i medierna i samband med filterbubblor förrän år 2016 och efter det har det nästan 

blivit standardiserat att sammanföra de båda begreppen. Framförallt förekommer begreppen i 

relation till varandra när medierna diskuterar politik. Det handlar särskilt om det amerikanska 

valet där falska nyheter var i ständig diskussion men även i andra kontexter också som 

tillexempel värdet av fakta.  
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I artikeln Internets filterbubblor kan öka polarisering så intervjuas journalistikprofessorn 

Christian Christiansen från Stockholms Universitet om filterbubblors demokratiska påverkan. 

”Demokratisk debatt behöver en utgångspunkt som alla kan förstå, och den tappas bort med 

filterbubblorna, säger Christian Christiansen” (Dagens Nyheter: 2016-12-13). Därmed sätts 

filterbubblan återigen in i en politisk diskurs kring demokrati och kanske framförallt bristen på 

demokrati. Diskussionen om hur mycket sociala medier påverkar politiska frågor ifrågasätts i 

en artikel skriven av medieforskaren Marie Grusell och marknadsföring och mediedoktoranden 

Lennart Hast. Där skriver de istället om att sociala medier inte påverkar samhället politiskt i så 

stor utsträckning som det framställs i medierna. De hävdar att det kan bildas filterbubblor som 

slutna forum för politiska debatter men att det inte är så vanligt som man tror. ”Det finns fog 

för att vara skeptisk till sociala mediers möjlighet till påverkan på det politiska samtalet. Visst, 

väljarna är på sociala medier, men väldigt få av dem vill prata politik där” (Svenska Dagbladet: 

2014-05-05). 

 

Det finns också en mer positiv diskurs i kombination med den politiska diskursen. Den är mest 

framträdande i början av filterbubbeldiskursen kring år 2011-2013. Då diskuterades 

filterbubblan i samband med arabiska våren och som frigörande och möjliggörare för frihet. 

Den diskuterades alltså med en positivt politisk konnotation. ”Sedan kom den arabiska våren, 

som visade att sociala medier kan användas som en del i folkets kamp mot diktaturer” 

(Svenska Dagbladet: 2011-08-18). Däremot är det något som inte återkommer i senare artiklar 

där den politiska diskursen förekommer mer interdiskursivt med en alarmistisk och negativ 

konnotation. 

 

Trivialitetsdiskurs 

Trivialitetsdiskursen innebär att filterbubblan omnämns på ett trivialt sätt, som ett vedertaget 

begrepp som man som läsare förutsätts veta vad det är sedan innan. Det kan även vara i 

samband med något helt annat ämne och där ordet bara går att hitta en gång i texten som 

beskrivning på en viss känsla. I de artiklar som undersöktes var trivialitetsdiskursen den mest 

framträdande i SvD:s och DN:s framställning av filterbubblan. Diskursen blir även mer 

framträdande med tiden då filterbubblan blir ett mer etablerat ord. Under år 2016 valdes också 

begreppet filterbubbla in i Språkrådets nyordlista med definitionen; ”individanpassat 

innehållsurval på internet som filtreras fram automatiskt utifrån exempelvis sökmotorernas 
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registrering av individens tidigare sökningar” (Språkrådet 2016), något som blir omskrivet i de 

undersökta medierna.  

 

I materialet framställs begreppet filterbubbla på två olika sätt. Det första (1) exemplet 

förekommer när begreppet bara nämns kort och som exempel på någon annat ämne till 

exempel musik, vegetarianism, resor eller årets julkalender, eller i recensioner av teater eller 

böcker. I de här exemplen fungerar trivialitetsdiskursen som direkt kontrast till den lingvistiska 

diskursen där ordet inte beskrivs alls utan antas vara allmän kännedom.	”Julen är i sig ett slags 

filterbubbla där man kan krypa in och bli omsluten av mysbudskap om sammanhållning, 

givmildhet, mänsklig värme” (Dagens Nyheter: 2016-12-11). I de här fallen förekommer 

begreppet filterbubblan endast en gång i hela artikeln och då sätts det i en helt annan kontext än 

tidigare. Filterbubbla används här som ett annat ord för ”inneslutande bubbla”.  

 

Det andra (2) exemplet i materialet är när filterbubblan framställs i interdiskursivitet med andra 

diskurser, framförallt den politiska och alarmistiska. I de fall som begreppet filterbubbla 

förekommer med en trivial och politisk konnotation förutsätts läsaren av artikeln veta vad en 

filterbubbla är och läsaren förutsätts också känna till hur den tidigare mediala och politiska 

diskussionen kring begreppet formats av en negativ konnotation. ”I ett samhälle där 

filterbubblor och faktaresistens är realiteter, är öppen tillgång bara en pusselbit i forskarnas 

uppdrag att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet” 

(Dagens Nyheter: 2016-09-28). 

Upplysningsdiskurs och teknologisk diskurs 

Den upplysande diskursen ger sig i uttryck genom att artiklarna strävar efter att lära läsaren och 

berätta hur det ligger till ”egentligen”. Det är alltså en diskurs där läsaren upplyses om 

filterbubblan som begrepp men även om filterbubblans innebörd och påverkan. Den 

teknologiska diskursen är kopplad till upplysningsdiskursen till viss del men det är då 

filterbubblan beskrivs i mer teknologiska termer och inte som socialt konstruerat begrepp. 

Algoritmer och automatiskt urval grundar sig i IT och digital utveckling men och det var därför 

intressant att se i hur stor grad den tekniska definitionen av filterbubbla togs upp i artiklarna. 

Upplysningsdiskursen förekommer i relativt få av de undersökta artiklarna. 

När materialet benämns med en upplysande konnotation verkar den i begränsad utsträckning 
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interdiskursiv med en teknisk konnotation även om det förekommer i enstaka fall. 

”Mekanismerna bakom sociala medier - algoritmerna - skapar filterbubblor. I det hårt filtrerade 

nyhetsflödet på till exempel Facebook bekräftas användarens världsbild om och om igen” 

(Dagens Nyheter: 2016-12-13). Här läggs det ett socialt värde där filterbubblan beskrivs som 

bekräftande för en persons världsbild men samtidigt används tekniska uttryck som algoritmer 

och mekanismer.  

Författaren av artikeln ovan förklarar inte bara vad en filterbubbla är rent tekniskt utan är 

lägger även till en personlig definition av filterbubblan som begrepp och dess påverkan. Just 

upplysningsdiskursen bidrar kanske mest till den konstruktion som skapas kring begreppet 

filterbubblan då den utgörs av en utlärande och definierande karaktär. Trots att filterbubblan 

från början var ett begrepp från IT och digital-branschen finns det ytterst få artiklar som 

beskriver filterbubblan utifrån en teknologisk diskurs. I en artikel förekommer en mer 

teknologisk konnotation utan en socialt upplysande värdering.  

För att avgöra en webbsidas relevans ska algoritmen, förutom att räkna antalet länkar till sidan, 

bedöma dess sanningshalt. Algoritmen jämför påståendena på webbsidan med informationen i 

Googles Knowledge Vault, en samling av fakta som företagets algoritmer samlat in från internet, 

(Svenska Dagbladet: 2015-03-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

Slutdiskussion och slutsatser 
För att förstå innebörden av analysen och det empiriskt insamlade materialet så binds allt 

samman i en slutdiskussion med teoretisk utgångspunkt. I slutdiskussionen vill jag, för att 

förtydliga mina resultat av analysen, koppla tillbaka till mina ursprungliga frågeställningar och 

dra slutsatser.  

Hur	framställs	diskussionen	kring	filterbubblor	i	storstadspress?	

Det finns flera slutsatser att dra från den genomförda undersökningen kring medierna SvD:s 

och DN:s sätt att diskutera filterbubblor. Här följer en redovisning av slutsatserna i form av en 

slutdiskussion. Under det här kapitlet strävar jag även efter att svar på den andra 

frågeställningen om, vilka diskurser som är framträdande och vilka som inte är det.  

 

Mediepaniken kring filterbubblan 

Den första slutsatsen som går att dra är att det framkommer spår och tendenser till mediepanik 

kring diskussionen om filterbubblor. Det är i vissa avseenden mer framträdande än i andra. 

Både ur den historiska diskursen samt åldersdiskursen går det att dra paralleller med 

framställningen av filterbubblor i medierna och McLuhans citat om mediepanik: ”De medier 

som är nya under en given historisk tidsperiod kommer alltid att misstänkliggöras av de 

människor som har tillägnat sig de tidigare mediernas funktionssätt.” (Lindgren 2012). De 

diskurser som framträtt kring filterbubblans framställning är med en alarmistisk konnotation i 

ett historiskt perspektiv på grund av förhållandet mellan nya och gamla mediers funktionssätt. 

Mediepaniken som ger sig i uttryck på följande sätt kan ha konsekvenser för SvD:s och DN:s 

konsumenter då moralpaniken kan skapa en oro hos dem (ibid.).  

 

Diskurserna kring filterbubblor har visat sig ge uttryck i antingen rädsla och alarmerande 

uppmaningar eller i en trivial syn där filterbubblan ibland får en helt annan innebörd än som en 

algoritmstyrd process att sortera material på. Drotner (1999) skriver som nämnt tidigare om 

vikten av att diskutera farorna med mediepanik för att undvika att trigga en offentlig debatt 

som kan skada sociala och kulturella normer. Genom att undersöka de diskurser som finns 

kring filterbubblan går det att dra slutsatser kring hur medier kan skapa en kulturell och social 

problematik kring filterbubblan. Filterbubblor som begrepp myntades av journalisten och 

aktivisten Eli Pariser (2012). Sedan dess plockade medier upp begreppet som sedan ökade 
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exponentiellt i mediedebatten. Den alarmistiska och negativa diskurs som Eli Pariser var med 

och grundlade gör att de fundamentala premisserna för en mediepanik om att media både är 

initiativtagare och producent av diskussionen går i enlighet med diskursen (Drotner 1999). 

 

Den socialt konstruerade filterbubblan 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bör man vara kritiskt ställningstagande till kunskap 

man tar för givet (Burr 2003). Ju mer etablerad kunskapen och mediediskursen kring 

filterbubblor blir desto viktigare är det att ifrågasätta den sociala konstruktionen kring den. 

Utifrån DN:s och SvD:s framställning av begreppet filterbubbla har en verklighet konstruerats 

där filterbubblans alarmistiska konsekvenser ställs upp som kunskap utan att ifrågasättas (Burr 

2003). Huruvida de alarmistiska och negativa diskurser som diskuteras i samband med 

filterbubblan påverkar individen går inte att svara på men medier är centrala för hur människor 

upplever samhället och verkligheten (Burr 2003). Diskussionen kring filterbubblor i de utvalda 

medierna är framträdande alarmistiskt och negativt men framförallt trivialt. Filterbubblor målas 

upp som någonting hotfullt och skadligt. Detta i kontrast, men även enhetligt med 

trivialitetsdiskursen, där filterbubblan både finns som ett oladdat ord som bara nämns i 

förbifarten, men också som ett exempel på någonting hotfullt eller negativt, inte ur en 

teknologisk aspekt utan i samband med något vitt skilt ämne.  

 

Begreppet filterbubbla får inom trivialitetsdiskursen också en ny betydelse och innebörd som 

inte alls är förenlig med grunddefinitionen av begreppet. Filterbubblan går från ett digitalt 

begrepp till ett socialt konstruerat begrepp. Ur en kommunikationsteknisk aspekt har 

innebörden av automatiskt personaliserat urval gått från teknikdeterminism där den tekniska 

handlingen sågs som neutralt och opåverkat av samhällsordningen, till att bli ett tekniskt 

begrepp som social konstruktion där den fick mening genom att människor började interagera 

och skriva om begreppet (Carlsson 2012).  

 

Det framgår av analysen och resultatet att den politiska och historiska diskursen är 

framträdande. För att svara på frågeställningen så framställs alltså filterbubblan i hög grad som 

någonting politiskt laddat. Den politiska konnotationen är framförallt negativ och alarmistisk 

där hot mot demokratin, högerextremism och falska nyheter diskuteras. Den sociala 

konstruktion som bildas kring filterbubblan som begrepp har över tid fått en allt mer politisk 
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konnotation och begreppet står i flera artiklar som ansvarig för vem som är USA:s president 

och för att Storbritannien valde att gå ur EU. Framställningen av begreppet filterbubbla i SvD 

och DN blir i dessa fall nästan för extremt då det finns så pass mycket forskning som tyder på 

att filterbubblor inte påverkar mediekonsumenten (e.g. Haider & Sundin 2016; Flaxman, Goel 

& Rao 2016; Bakshy, Messing& & Adamic 2015; Jansson 2017). Den politiska diskursen 

återfinns som tidigare nämnts i en framträdande del av artiklarna om filterbubblor. Diskursen 

bidrar därmed till den konstruktion och rekonstruktion som medier skapar kring begreppet 

filterbubbla för publiken som mottagare. 

 

Filterbubblan sätts även återkommande i artiklarna i en historisk kontext vare sig det sker 

implicit eller explicit. Det sker ofta i kombination med en journalistisk konnotation där 

mediebranschens förändring och journalistikens oroliga framtid beror på hotet från 

filterbubblan. Den interdiskursiviteten kan också ses som av betydande karaktär då det trots allt 

är journalister som skapar diskursen kring filterbubblan och som i sin tur påverkar samhällets 

bild av begreppet. I och med det historiska perspektivet framträder inte bara en konstruktion av 

dagens medieklimat och filterbubblor, det skapas även en konstruktion kring hur det historiskt 

sett ut med mediekonsumtionen i samhället. Hur historien porträtteras påverkar även hur 

nutiden uppfattas då de ställs i kontrast mot varandra som någonting bra eller någonting dåligt. 

Det är när tekniken sätts i ett socialt sammanhang som den får mening och diskurser kan 

skapas kring den (Carlsson 2012). I och med den historiska diskursen sätts algoritmer och 

filterbubblor i en socialkonstruktionistisk position och den kan få en annan mening. Det skapas 

även en konstruktion kring hur det historiskt sett ut med mediekonsumtionen i samhället.  

 

Historiskt sätt har journalister haft ensamt ansvar över att sålla och sortera material till 

publiken (Shoemaker, Vos & Reese 2009). Men i och med den ökade mängden information på 

digitala plattformar har filtreringen blivit interaktiv och vem som har makten att stå för vilken 

information som ska släppas fram eller inte är uppdelad (Zuiderveen Borgesius et al. 2016). 

Det här är ytterligare en aspekt som saknas i den journalistiska diskursen men som är ytterst 

relevant för presentationen av begreppet filterbubbla. Det skapas en differentierad filterbubbla 

där makten över filtreringen står i centrum. Begreppet filterbubbla beskrivs onyanserat och i 

brist på transparens.  
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De mindre framträdande diskurserna 

De diskurser som framträder kring ämnet filterbubblor är de fördefinierade diskurserna som jag 

utifrån en genomläsning av allt material kunde hitta. Vissa är mer framträdande än andra och 

några finns knappt med alls. Ovan har framträdande diskurser diskuterats mer ingående men av 

de som tog mindre plats i de undersökta medierna var det framförallt åldersdiskursen, 

klassdiskursen, den tekniska diskursen samt den mer positiva diskursen som även är anti-

alarmistisk. Genom de diskurser jag definierade i början kunde jag ta reda på de sociala 

konstruktioner som styr texternas kategoriseringar, för att ta fram vilka föreställningar som 

fanns i medierna (Burr 2003). De kategorier som språket i nyhetstexterna skapar, grundar sig i 

människors tidigare erfarenheter och på så sätt skapas nya konstruktioner av verkligheten och 

inte bara en direkt återspegling. Det var därför av värde att ha med de diskurserna som inte var 

lika framträdande då de trots allt påverkar diskursen om än så med sin frånvaro.  

 

Om en utgår från Johan Lindells (2016) undersökning hade kanske ett klassperspektiv i 

medierna varit intressant att lyfta mer för att få en mer nyanserad diskurs kring filterbubblorna. 

Det framgår i de utvalda mediernas sex års långa rapportering en minimal rapportering kring 

filterbubblan ur ett klassperspektiv. Åldersdiskursen som även interdiskursivt samspelar med 

klassdiskursen framställs nästan inte alls i SvD och DN. När diskursen väl framträder är det 

med en negativ och alarmistisk konnotation.  Filterbubblor framställs då enbart som en fara för 

en yngre generation. En annan parallell går i och med det att dras till en aspekt av mediepanik, 

där den äldre generationen ses som förespråkare till en yngre generation som diskuterar om de 

faror som finns för just den yngre generationen.  

 

Teknikdiskursen var också underrepresenterad i SvD:s och DN:s framställning av 

filterbubblan. Medierna beskrev sällan den tekniska bakgrunden kring filterbubblan utan såg 

filterbubblan mest som ett hotfullt begrepp. Genom att beskriva en algoritms funktioner och 

förklara filterbubblans tekniska bakgrund hade läsaren eventuellt fått en mer nyanserad bild av 

begreppet i medierna. Algoritmer som anpassar nyheter delvis med hjälp av en persons tidigare 

information är fördelaktigt på flera sätt men det lyfts sällan i medier idag. För att få en så 

verklig bild av filterbubblor som möjligt rent objektivt, krävs en framställning som tar del av 

alla aspekter på ett transparant sätt.  
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När filterbubblor nämns i en positiv diskurs handlar det främst om att beskriva hur det inte är 

så alarmistiskt farligt som andra artiklar beskriver det. Det finns en kännedom om de negativa 

konsekvenser av filterbubblor men man tar även avstånd på hur utbrett negativt det återspeglas 

i mediers porträttering av begreppet. Av det undersökta materialet är det framförallt i början 

som filterbubblan diskuteras något positivt och även då i liten utsträckning. Den anti-

alarmistiska och den positiva diskursen är inte så framträdande i materialet utan ytterst lite i 

mediediskursen återspeglar det. Här syns en tydlig avsaknad av det som tidigare forskning 

visat på, att faror med filterbubblan inte kan stödjas (e.g. Haider & Sundin 2016; Flaxman, 

Goel & Rao 2016; Bakshy, Messing& & Adamic 2015; Jansson 2017). 

 

Ett kultivationsteoretiskt perspektiv  

Efter min undersökning är det svårt att uttala sig kring hur människor uppfattar filterbubblor 

och framförallt hur det är påverkat av mediernas porträttering av filterbubblan. Däremot går det 

att dra enklare slutsatser utifrån kultivationsteorin (Morgan, Shanahan & Signorelli 2015). 

Kultivation handlar som tidigare nämnt om hur en människas mediekonsumtion också påverkar 

dess uppfattning av verkligheten. Den ökade konsumtionen av medier idag bidrar därför till att 

medier fungerar som uppfostrare för publiken och bidrar med värderingar, åsikter och 

verklighetsuppfattningar. Utifrån det empiriska materialets relativt stora omfång och sätt att 

skriva om filterbubblor finns det en sannolikhet att människors uppfattning om filterbubblan 

präglats av det och därmed är människor mer negativt och oroligt inställda till begreppet.  

Hur	framställer	journalistiken	sitt	eget	förhållande	till	filterbubblor?		

Den journalistiska diskursen undersöktes både ur ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv, 

men det är främst i den senare som svaret på frågeställningen framgår som tydligast. 

Journalistiken har en makt som diskursskapare och mediers hantering av begrepp skapar en 

uppfattning av begreppen (Strömbäck 2004). Den mest framträdande slutsatsen som går att dra 

är att SvD:s och DN:s journalister framförallt de senaste åren skriver om filterbubblor i stor 

utsträckning. De har varit både producenter och initiativtagare till diskursen som idag finns 

kring filterbubblor. Det framkommer däremot att journalister sällan skriver om hur 

filterbubblor påverkar deras egen verksamhet och framförallt väldigt lite om hur deras 

verksamhet påverkar filterbubblan. Det finns en tendens av att skriva om den egna 

verksamheten i en offerposition och filterbubblan som någonting hotfullt som förstör 
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journalistiken. Det framkommer ingenting om hur deras rapportering av filterbubblan skapar 

diskurser och därmed påverkar begreppet.  

 

I SvD och DN framställs filterbubblan i många fall som någonting falskt och felaktigt där 

algoritmernas brist på transparens och de stora globala mediehusens nyhetsrapportering 

möjliggör falska nyheter att spridas. Filterbubblan får i sin tur också ta ansvar för att 

journalistikens demokratiska grunder försvårats. Texterna som låg till grund för den 

genomförda undersökningen är nyhetstexter som är producerade inom ramen för institutionell 

verksamhet som också är präglad av en viss kunskapsproduktion med regler, rutiner och 

konventioner. Genom att ha läst texterna utifrån diskursteorin ser jag ett samspel och symbolik 

som ligger mellan raderna ur ett journalistiskt perspektiv. Bristen på kunskap kring 

filterbubblor och de teknologiska aspekterna bakom algoritmerna gör det enkelt för journalister 

att måla upp ett skräckscenario där filterbubblan ur ett alarmistiskt perspektiv hotar framtidens 

digitala journalistik. För att vinkla det ännu skarpare sätts hotet också i en historisk och politisk 

diskurs.  

 

Sociala medier och individuella konsumtionsval 

Mediemarknaden har idag blivit mer marknadsorienterad och journalistiska nyhetsmedier 

konkurrerar inte längre bara med andra nyhetsmedier utan även med medieföretag som driver 

sociala plattformar som styrs av användargenererat material (Strömbäck 2009). Fokus har 

flyttats från innehåll med demokratisk sanning till mer spridning och lönsamhet (McManus 

1994). I mediernas framställning av filterbubblan porträtteras filterbubblan som ansvarig för 

journalistikens nu hotade framtid. Företag som Google och Facebook uppmanas ta 

redaktionellt ansvar för materialet som publicerats på deras plattformar medan journalisterna 

själva lämnar över sitt material och därmed sin rätt att kräva redaktionell struktur ordning.  

 

Sociala mediers negativa porträttering i materialet kan ses som ett sätt för journalistiken att slå 

tillbaka då journalister känner sig hotade på den nya annonsmarknad som skapas där fokus allt 

mer läggs på spridning och lönsamhet (Strömbäck 2009). Det är spridningen som styrs av 

algoritmer och journalistiken blir mer beroende av spridningen och därmed algoritmerna för att 

få ta plats på mediemarknaden men även på annonsmarknaden. Journalistiken är finansiellt 

beroende av annonsintäkter och i takt med att annonsmarknaden flyttats till sökmotorer och 
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sociala medier har redaktionerna blivit ekonomiskt svagare (Strömbäck 2016: 360). Det är 

därför intressant att se till hur journalistiken själva visar förhållandet mellan dem själva och 

sociala medier. Det är då tydligt att den aspekten inte får ta plats i den journalistiska diskursen.  

 

I materialet framkommer det istället att journalisterna på SvD och DN själva gör en 

avgränsning till att filterbubblor inte kan skapas på journalisternas egna plattformar, medan 

sociala medieplattformar och sökmotorer kan bilda filterbubblor. Filterbubblor skapas av 

algoritmer som, beroende på en användares tidigare information, delvis personaliserar och 

anpassar resultatet. Utifrån den definitionen kan filterbubblor skapas likaväl på sociala medier 

som på nyhetsmediers egna förstasidor.  

 

Det finns en paradox i journalisternas sätt att hylla sin redaktörsroll och sortering av nyheter 

medan de kritiserar och vinklar algoritmernas redaktörsroll och sortering. Det här samtidigt 

som de inte nämner sin egen användning av algoritmbaserade förstasidor. I och med att 

medierna publicerar sig själva och tar plats på öppna plattformar som sociala medier möjliggör 

de också att själva kunna blandas ihop med falska nyheter som ser likadana ut på dessa 

plattformar. Journalisterna ger bort möjligheten att i efterhand styra vem som får ta del av 

vilket innehåll. Haider och Sundin (2016: 16) skriver i sin rapport om hur massmediernas egen 

rundgång av bekräftande nyheter på förstasidorna skapar en egen filterbubbla. Denna aspekt 

nämns inte alls i materialet.  

 

Det finns som tidigare nämnt snarare en tendens av att omdefiniera begreppet genom att skriva 

att filterbubblor enbart kan skapas på sociala medier och i sökmotorer, inte på nyhetsmediernas 

egna sidor. Aspekten som Bäck, Bäck och Gustafsson (2014: 11) tar upp om att den 

traditionella nyhetsvärderingen påverkas och får mindre inverkan på den nya mediemarknaden 

benämns heller inte i den journalistiska diskursen. Filterbubblans framställning blir därför 

relativt endimensionell och onyanserad i och med att sociala medier och sökmotorer får ta 

ansvar för allt. Konsumentens individuella val att idag kunna bestämma vad denne vill 

konsumera tas inte med i diskursen.  

 

Utifrån ett gestaltningsteoretiskt perspektiv benämner de journalistiska texterna, som materialet 

utgörs av, sällan vilket ansvar men även roll de spelar i publikens ideologiska betraktelser. 
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Journalistiken skapar ramar för hur verklighetens filterbubbla presenteras och konstrueras, 

däremot saknas den aspekten i den journalistiska diskursen. Journalistiken blir mer och mer 

algoritmstyrd och i mediediskursen går den aspekten förlorad när filterbubblors algoritmer står 

som ansvariga för falska nyheter medan de journalistiska och massmediala algoritmerna hotas 

och lyfts som transparenta. Filterbubblan är ett begrepp som socialt formats i medierna de 

senaste sex åren och det som går att utläsa av mitt resultat är framställningen främst negativ 

och alarmistisk.  

 

Det är här intressant att lyfta i relation till SOM-institutets senaste rapport om att det inte finns 

något stöd för idéerna som finns kring filterbubblor (Jansson 2017). Sociala medier erbjuder en 

minst lika bred nyhetsbild som traditionella medier, skriver de. Det här är något som inte alls 

finns med i det undersökta empiriska materialet. Journalistikens krav på transparens av 

algoritmsskaparna blir därmed komplext då journalisterna själva saknar en transparens i 

framställningen av algoritmerna och filterbubblorna. I SvD:s och DN:s artiklar saknas det 

sammanfattningsvis den nyanserade framställning av begreppet filterbubbla som finns i 

forskningen. 

 

Bilden som Flaxman et al. (2016) har om att det är det individuella konsumtionsvalet som styr 

hur påverkad man blir av olika sorters filter, inte algoritmer, finns inte med i mediernas 

framställning av begreppet. Sammanfattningsvis är det därmed något som begränsar 

nyanseringen av begreppet filterbubbla. Istället fokuserar journalisterna vid att ställa 

algoritmerna till ansvar för vilken information som konsumenten får ta del av. Det finns en 

skillnad på exponering och konsumtion (Bakshy et al. 2015). Människor exponeras idag för 

enormt mycket information men vem som har ansvar för vilken information som i sin tur 

konsumeras kan se olika ut. I den journalistiska diskursen är algoritmerna ansvariga medan 

forskningen presenterad ovan anser att det är individens ansvar. Det hade därmed varit relevant 

av medierna i sin rapportering att särskilja på självvald och förvald personalisering som 

Zuiderveen Borgesius et al. (2016) skriver om. Enligt Zuiderveen Borgesius et al. framkommer 

det nämligen att fördelarna med en förvald personalisering, till exempel då algoritmers 

sortering i filterbubblor, bara gör att människor indirekt tar del av fler olika sorters nyheter.  
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Hur	har	diskurserna	kring	filterbubblor	förändrats	över	tid?	

En av de mest framträdande slutsatserna som går att dra kring filterbubblans förändrade 

framställning över tid, är att begreppet gått från okänt till allmänkänt. I början av 

rapporteringen år 2011 presenterades och definierades ofta begreppet i det empiriska materialet 

innan författaren började skriva om det. Presentationen innefattades både av en mer teknisk 

konnotation men ännu mer framträdande med en upplysande konnotation. De senaste två åren 

blev trivialitetsdiskursen däremot allt mer framträdande och begreppet filterbubbla övergick till 

ett allmänkänt begrepp. Ett begrepp som generellt innebär att en person enbart tar del av 

information den håller med om och därmed låser sig ute ur samhället, vanligtvis med hjälp av 

digital teknik.  

 

En annan intressant iakttagelse ur ett tidsperspektiv är att den positiva diskursen var mer 

framträdande till en början då antalet negativa och positiva artiklar var nästan lika många. Ju 

fler negativa artiklar som skrevs desto mindre plats i den offentliga diskussionen framställdes 

en positiv konnotation. Det här skedde även parallellt med att forskningen om att filterbubblans 

påverkan inte kunde stödjas började publiceras. Den mest framträdande slutsatsen som går att 

dra från materialet är däremot att antalet artiklar om filterbubblor i SvD och DN ökade kraftigt 

från start år 2011 till idag mars 2017. Det publicerades fyra artiklar första året jämfört med 45 

artiklar år 2016 och bara under de tre första månaderna år 2017 har 18 artiklar publicerats.  

 

Den ökade mängden artiklar kan ha bidragit till en starkare inverkan på mediepubliken. Ju 

större plats diskursen fått ta i medierna desto fler har nåtts av innehållet och därmed har 

mediers makt att påverka publiken ökat. Det går även här att dra paralleller till Vivien Burr 

(2003: 5) som skriver om premissen att kunskap och sociala handlingar korrelerar. Där 

beskriver hon hur varje social konstruktion för med sig, eller bjuder in till, en ny typ av 

handling. Det gäller även den andra premissen hon tar upp som går ut på att kunskap och 

förståelse inte är grundat i hur det verkligen är utan som konstrueras i samband med interaktion 

(a.a.: 4). Det exponentiellt ökade antalet artiklar publicerade i medierna om ämnet påverkar 

därför varandra och skapar nya konstruktioner beroende av tidigare publicerat material.  

 

Ur en tidsaspekt är det även intressant att lyfta filterbubblans övergång från ett digitalt och 

tekniskt begrepp till ett socialt begrepp. Som jag nämner i analysen har den 
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kommunikationstekniska aspekt inneburit att automatiskt personaliserat urval gått från 

teknikdeterminism där den tekniska handlingen sågs som neutralt och opåverkat av 

samhällsordningen, till att bli ett tekniskt begrepp som social konstruktion där den fick mening 

genom att människor började interagera och skriva om begreppet (Carlsson 2012).  

Till en början av diskussionen år 2011 övergick ordet filterbubbla snabbt från någonting 

tekniskt betingat till en social konstruktion där den algoritmbaserade och tekniska bakgrunden 

fick mindre och mindre betydelse med tid och det journalistiska begreppet filterbubbla fick ta 

större plats. Det triviala användandet av ordet filterbubbla som med tiden ökat har tillslut en 

nästintill helt annan betydelse än den rent tekniska definitionen av filterbubblor. Filterbubblan 

har med hjälp av förnyade konstruktioner i medierna utvecklats till att betyda; ett stängt rum 

där bekräftande åsikter får finnas till och ofta ur ett alarmistiskt perspektiv. Istället för att 

betyda; algoritmer som sorterar en stor mängd data för att anpassa material och information på 

bästa sätt, till viss del utifrån tidigare information om den som söker efter materialet. 

Förslag	på	vidare	forskning	

I den här uppsatsen har jag undersökt hur SvD och DN skrivit om filterbubblan sedan år 2011 

fram till mars 2017, samt hur det förändrats över tid och vilka diskurser som diskuteras i 

samband med filterbubblan. Som förslag till vidare forskning hade det varit intressant att 

undersöka publikens syn på filterbubblor och därmed hur mycket mediers diskurser påverkat 

sättet att se på dem. Vilken bild av filterbubblan har gemene man i Sverige idag och hur 

kommer den att förändras framöver? Upplever människor att de befinner sig i en filterbubbla, 

känner de sig begränsade eller upplever de filterbubblan som någonting positivt eller negativt 

och varför? I det publika avseendet är det även intressant hur medvetna svenskarna är om att 

deras information är personligt anpassad och att den styrs av algoritmer.  

 

Det skulle även vara intressant att utifrån respektive diskurs ta reda på mer djup kring hur 

filterbubblan diskuteras och varför. Det finns en del påbörjad forskning kring filterbubblans 

faktiska påverkan men det är någonting som hade varit intressant att ta del av då den 

alarmistiska och negativa diskursen trots allt är så framträdande i diskussionen kring 

filterbubblor. I denna aspekt är det också intressant att se på journalisters syn på filterbubblan. 
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Förslagsvis genom intervjuer med svenska journalister ta reda på hur de upplever att deras 

arbete påverkas av filterbubblor och hur de anpassar sig till det.  

 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att se på filterbubblor ur en internationell syn och 

framförallt som ett globaliserat begrepp. Filterbubblor diskuteras inte bara i svensk press utan 

det är en diskurs som förekommer i stora delar av världen. En framtida forskningsfråga skulle 

kunna vara hur framställningen av filterbubblan skiljer sig i olika länder. Men även se till i hur 

stor utsträckning man skriver om filterbubblan i olika länder och i samband med vilka 

diskurser.  

 

Jag ser att den här uppsatsens undersökning, diskussion och slutsats kan ligga till grund för 

vidare forskning kring filterbubblor och falska nyheter, men den kan även bidra till vidare 

forskning i framtiden om utvecklingen av begreppen.  
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Bilagor 

Bilaga	1	–	KODSCHEMA (Analysenhet artiklar)	

ID-nummer (artikel) 

1– 

År 

2011-2017 

Tidning 

1. SvD 

2. DN 

Alarmistisk diskurs 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

Åldersdiskurs 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

Historisk diskurs 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

Journalistisk diskurs 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

Klassdiskurs 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte  
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Negativ diskurs 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte  

Anti-alarmistiska 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte  

Politisk diskurs 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte  

Positiv diskurs 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte  

Teknisk diskurs 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte  

Trivialitetsdiskurs 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte  

Upplysningsdiskurs 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte  

Falska nyheter 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte 

Ekokammare 

1. Förekommer 

2. Förekommer inte 
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Transparens  

1. Förekommer 

2. Förekommer inte 
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Bilaga	2	–	Empiriskt material

	



65 

 



66 

 


