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Abstract 
Title:	  Social	  Isolation 
A	  study	  on	  opinion	  polarization	  and	  normative	  pressure	  in	  social	  media.	  
 
The	  purpose	  of	  this	  study	  was	  to	  look	  for	  tendencies	  that	  social	  media	  can	  contribute	  to	  exposing	  
users	  to	  a	  stronger	  perception	  of	  opinion	  polarization,	  and	  further	  to	  see	  if	  the	  daily	  presence	  of	  
social	  networking	  sites	  can	  put	  normative	  pressure	  on	  the	  users.	  The	  study	  was	  made	  using	  a	  
survey	  with	  participants	  from	  Umeå	  University	  during	  the	  time	  frame	  of	  november-‐december	  2014.	  	  
The	  theoretical	  framework	  behind	  the	  study	  was	  mainly	  drawn	  from	  The	  Spiral	  Of	  Silence	  by	  
Elisabeth	  Noelle-‐Neumann	  and	  was	  further	  supplemented	  with	  more	  current	  research,	  studying	  the	  
effects	  from	  The	  Spiral	  Of	  Silence	  in	  the	  modern	  and	  more	  fragmented	  media	  landscape	  that	  exists	  
now	  then	  when	  her	  theory	  was	  written.	  Further	  theoretical	  tools	  for	  analysis	  of	  the	  results	  came	  
from	  Michel	  Foucault	  and	  his	  discussions	  in	  Discipline	  and	  punish,	  specifically	  his	  views	  on	  how	  
surveillance	  can	  be	  discontinous	  in	  practice,	  but	  still	  permanent	  in	  it’s	  effects.	  
	  
The	  results	  of	  this	  study	  indicates	  that	  social	  media	  users	  tend	  to	  isolate	  themselves	  from	  
uncomfortable	  opinions,	  and	  do	  not	  follow	  or	  read	  opinions	  they	  do	  not	  already	  agree	  with.	  This	  
indicates	  that	  social	  media	  plattforms	  can	  function	  as	  a	  contributor	  to	  opinion	  polarization	  among	  
the	  users,	  and	  this	  study	  argues	  that	  the	  behavioural	  patterns	  of	  the	  most	  frequent	  users	  increases	  
that	  tendency.	  Further	  more	  the	  study	  showed	  that	  a	  smaller	  network	  of	  friends	  seems	  to	  increase	  
the	  users	  perception	  of	  normative	  pressures,	  and	  that	  user	  activity	  is	  correlated	  to	  how	  frequent	  
they	  self-‐censor	  posts	  before-‐	  and	  after	  they	  are	  published.	  
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Sammanfattning	  	  
Titel:	  Social	  Isolering 
En	  studie	  om	  åsiktspolarisering	  och	  normativ	  press	  i	  sociala	  medier.	  	  
	  
Syftet	  med	  undersökningen	  är	  att	  se	  om	  det	  finns	  tendenser	  att	  sociala	  medier	  riskerar	  bidra	  till	  en	  
ökad	  åsiktspolarisering	  bland	  användarna,	  samt	  om	  den	  ständiga	  sociala	  närvaron	  dessa	  sidor	  
möjliggör	  utgör	  en	  normativ	  press	  på	  människor.	  Undersökningen	  bestod	  av	  en	  enkätstudie	  med	  
deltagare	  från	  Umeå	  Universitet	  och	  utfördes	  under	  tidsperioden	  november-‐december	  2014.	  Den	  
teoretiska	  bakgrunden	  till	  undersökningen	  kommer	  främst	  från	  kommunikationsteorin	  
Tystnadsspiralen	  av	  Elisabeth	  Noelle-‐Neumann,	  kompletterat	  med	  samtida	  forskning	  som	  till	  stor	  
del	  undersöker	  om	  effekterna	  av	  från	  Tystnadsspiralen	  återfinns	  i	  ett	  modernt	  medielandskap.	  Ett	  
vidare	  teoretiskt	  hjälpmedel	  för	  förståelse	  av	  normalisering	  och	  hur	  normativ	  press	  påverkar	  
individer,	  kommer	  från	  Michel	  Foucault	  och	  hans	  diskussion	  om	  hur	  diskontinuerlig	  övervakning	  
kan	  producera	  en	  ständig	  påverkan	  på	  beteende. 
 
Resultaten	  av	  den	  här	  undersökningen	  visar	  på	  indikationer	  att	  användare	  av	  sociala	  medier	  
tenderar	  att	  isolera	  sig	  från	  obekväma	  åsikter,	  och	  i	  väldigt	  liten	  utsträckning	  tar	  del	  av	  åsikter	  från	  
källor	  de	  inte	  är	  överens	  med.	  Det	  finns	  också	  tecken	  på	  att	  utformningen	  och	  användarbeteenden	  
på	  sociala	  medier	  kan	  bidra	  till	  ökad	  åsiktspolarisering,	  och	  då	  särskilt	  bland	  de	  mest	  aktiva	  
medlemmarna.	  Det	  återfanns	  även	  tecken	  som	  visade	  att	  ett	  mindre	  antal	  vänner	  i	  nätverket,	  bidrar	  
till	  ett	  användarbeteende	  som	  indikerar	  att	  de	  upplever	  en	  starkare	  normativ	  press	  i	  dessa	  miljöer,	  
samt	  att	  de	  mest	  aktiva	  medlemmarna	  tenderar	  att	  censurera	  sig	  själva	  i	  större	  omfattning	  än	  
andra,	  genom	  att	  de	  är	  mer	  benägna	  att	  ta	  bort	  påbörjade	  eller	  redan	  publicerade	  inlägg.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:	  Sociala	  medier,	  Tystnadsspiralen,	  Åsiktspolarisering,	  Självcensur,	  Medieeffekter.	  	  
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1.	  Inledning	   	   	    

De	  senaste	  åren	  har	  det	  publicerats	  ett	  antal	  studier	  som	  ämnat	  studera	  hur	  dagens	  fragmenterade	  
medielandskap	  och	  sociala	  medier	  påverkar	  resultaten	  från	  tidigare	  kommunikationsteorier.	  I	  sin	  
bok	  Tystnadsspiralen	  från	  70-‐talet	  visade	  den	  tyske	  forskaren	  Elisabeth	  Noelle-‐Neumann	  hur	  
människors	  uppfattning	  av	  opinionsklimatet	  är	  avgörande	  för	  om	  vi	  vågar	  tala	  öppet	  om	  åsikter,	  
och	  att	  en	  person	  som	  uppfattar	  majoritetens	  opinion	  som	  skild	  från	  sig	  egen	  inte	  vågar	  uttala	  sig	  
av	  rädsla	  för	  social	  isolering.	  När	  Tystnadsspiralen	  lanserades	  var	  massmedia	  i	  princip	  den	  enda	  
nyhetskällan	  och	  sågs	  som	  den	  stora	  opinionsbildaren.	  Idag	  läser	  vi	  nyheter	  och	  åsikter	  från	  allt	  fler	  
källor	  än	  bara	  massmedia,	  men	  uppfattningen	  av	  majoritetens	  opinion	  bidrar	  fortfarande	  till	  
människors	  självsäkerhet	  i	  att	  uttrycka	  sina	  åsikter,	  eller	  om	  de	  väljer	  att	  censurera	  sig	  själva.	  Det	  
den	  tidigare	  forskningen	  på	  området	  ser	  ut	  att	  indikera	  är	  en	  korrelation	  mellan	  aktivitetsnivå	  i	  
sociala	  medier,	  och	  en	  motvilja	  till	  att	  uttrycka	  åsikter	  i	  de	  plattformarna.	  Men	  korrelation	  betyder	  
inte	  alltid	  kausalitet.	  	  
	  
Den	  här	  undersökningen	  ämnar	  fortsätta	  studierna	  från	  tidigare	  forskning	  på	  området,	  och	  är	  
ämnad	  att	  se	  hur	  olika	  kategorier	  av	  användare	  skiljer	  sig	  åt	  i	  hur	  de	  använder	  och	  beter	  sig	  på	  
dagens	  sociala	  media-‐plattformar.	  Två	  faktorer	  som	  har	  visat	  sig	  relevanta	  i	  resultaten	  från	  annan	  
forskning	  för	  att	  användarnas	  beteenden	  är	  aktivitetsnivå	  och	  nätverksstorlek,	  och	  utöver	  det	  
kontrolleras	  användarens	  opinionsuppfattning	  och	  indikationer	  på	  normativ	  press	  och	  
självcensurering.	  Möjligheten	  finns	  att	  de	  flitigaste	  användarna	  av	  sociala	  medier	  är	  bekvämare	  i	  att	  
uttrycka	  åsikter	  i	  de	  plattformarna,	  antingen	  för	  att	  de	  är	  vana	  vid	  mediet,	  eller	  att	  de	  känner	  sig	  
mer	  anonyma	  i	  ett	  större	  nätverk	  av	  mest	  informella	  kontakter.	  Det	  kan	  också	  vara	  så	  att	  de	  mest	  
aktiva	  användarna	  fungerar	  som	  de	  sociala	  nätverkens	  “gatekeepers”	  av	  åsikter,	  och	  att	  deras	  
aktivitet	  och	  självsäkerhet	  tystar	  andra,	  vilket	  isolerar	  och	  tystar	  motsatta	  opinioner.	  	  
	  
Sociala	  medier	  har	  en	  potential	  att	  förstärka	  effekterna	  från	  Tystnadsspiralen	  i	  de	  metoder	  som	  
sociala	  medierna	  använder	  för	  att	  leverera	  innehåll	  till	  användarna	  utifrån	  vad	  de	  anser	  är	  en	  
optimal	  upplevelse.	  Innehållet	  i	  Facebooks	  nyhetsflöde	  och	  prioriteringen	  av	  resultat	  från	  
sökmotorer	  är	  idag	  anpassat	  efter	  användarens	  intressen,	  och	  sidorna	  använder	  besökarens	  
historik	  och	  personlig	  data	  för	  att	  leverera	  vad	  de	  anser	  vara	  relevant	  innehåll.	  Är	  du	  en	  person	  som	  
följer	  sidorna	  Feministiskt	  Initiativ	  och	  Vita	  Kränkta	  Män	  på̊	  Facebook,	  kommer	  du	  troligtvis	  aldrig	  
att	  se	  inlägg	  från	  misogyna	  debattörer	  på	  förstasidan.	  Det	  här	  leda	  till	  att	  användarnas	  flöden	  blir	  
allt	  mer	  åsiktspolariserade,	  och	  en	  situation	  där	  den	  egna	  sociala	  kretsen	  blir	  allt	  mer	  avgörande	  för	  
vilken	  uppfattning	  vi	  har	  av	  samhällets	  opinionsklimat.	  
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2.	  Syfte	  och	  frågeställningar 

Den	  här	  enkätundersökningen	  är	  tänkt	  att	  vara	  en	  pilotstudie	  för	  att	  se	  om	  resultaten	  från	  tidigare	  
forskning	  kring	  självcensurering	  och	  tystnadsspiraler,	  här	  återfinns	  i	  den	  populationen	  av	  
studenter	  som	  utgör	  respondenterna	  i	  denna	  undersökning.	  En	  pilotstudie	  är	  ämnad	  att	  se	  ifall	  
upplägget	  av	  studien	  fungerar,	  och	  att	  samla	  in	  ett	  underlag	  som	  kan	  ge	  indikationer	  på	  om	  
resultaten	  motiverar	  fortsatta	  studier	  inom	  området. 
 
Frågeställningar:	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	  

-‐	  Vilken	  potential	  har	  sociala	  medier	  att	  förstärka	  åsiktspolarisering	  bland	  användarna?	    
-‐	  I	  vilket	  omfång	  utövar	  användarna	  medvetet	  självövervakande	  beteenden	  i	  sin	  användning	  av	  
sociala	  medier?	  
-‐	  Hur	  aktuell	  är	  tystnadsspiralen	  i	  internets	  fragmenterade	  medielandskap?	  

 

Definition	  av	  begrepp	  
Användarna:	  Personer	  som	  använder	  sociala	  medier.	  
Åsiktspolarisering:	  I	  vilken	  utsträckning	  en	  person	  tar	  del	  av	  åsikter	  från	  olika	  källor	  eller	  
ideologiska	  inriktningar.	  En	  hög	  grad	  av	  åsiktspolarisering	  innebär	  att	  de	  åsikter	  och	  nyheter	  en	  
person	  tar	  del	  av,	  huvudsakligen	  är	  från	  källor	  vars	  åsikter	  är	  i	  linje	  med	  sina	  egna	  värderingar.	  
Normalisering/Normativ	  press:	  De	  beteenden	  och	  anpassningar	  vi	  gör	  för	  att	  inte	  avvika	  allt	  för	  
drastiskt	  från	  sin	  sociala	  miljö.	  Detta	  kan	  ske	  både	  medvetet	  och	  omedvetet,	  genom	  att	  inte	  säga	  
vad	  vi	  egentligen	  tycker	  eller	  på	  andra	  sätt	  agera	  på	  ett	  visst	  sätt	  för	  att	  passa	  in.	  
 
 

3.	  Teori	  och	  tidigare	  forskning 

Här	  presenteras	  de	  teoretiska	  grunderna	  för	  undersökningen	  och	  de	  valdes	  utifrån	  deras	  relevans	  
för	  studien,	  samt	  dess	  nytta	  för	  den	  senare	  analysen	  av	  resultaten.	  Den	  kommunikationsteori	  som	  
utgör	  grunden	  för	  denna	  undersökning	  samt	  den	  tidigare	  forskningen	  är	  Tystnadsspiralen,	  av	  den	  
tyske	  statsvetaren	  Elisabeth	  Noelle-‐Neumann.	  Utöver	  det	  har	  även	  Michel	  Foucaults	  teorier	  om	  
diskontinuerlig	  övervakning	  och	  dess	  effekter	  på	  individers	  självreglerande	  beteende	  används	  till	  
analys	  av	  resultaten. 
 

3.1	  Tystnadsspiralen 

Den	  tyske	  statsvetaren	  Elisabeth	  Noelle-‐Neumann	  publicerade	  1974	  sin	  bok	  “The	  Spiral	  of	  Silence:	  
A	  Theory	  of	  Public	  Opinion”,	  här	  refererad	  till	  med	  en	  svensk	  översättning	  av	  titeln,	  och	  innehållet	  
från	  den	  andra	  amerikanska	  utgåvan.	  I	  sin	  forskning	  undersöker	  och	  lyfter	  hon	  fram	  de	  effekter	  och	  
faktorer	  som	  styr	  offentliga	  diskurser	  och	  vad	  som	  gör	  folk	  benägna	  att	  tala	  ut,	  och	  vad	  som	  gör	  
andra	  benägna	  att	  undvika	  diskussioner	  av	  deras	  opinion	  inför	  andra.	  	  
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Teorin	  handlar	  främst	  om	  hur	  massmedia	  påverkar	  folkets	  uppfattning	  av	  opinionsklimatet,	  men	  
har	  i	  senare	  tid	  tillämpats	  i	  undersökningar	  på	  en	  mängd	  områden	  som	  inkluderar	  vardagliga	  
fenomen	  som	  modetrender,	  till	  studier	  kring	  folks	  sociala	  beteende	  i	  arbetsmiljöer	  och	  forum	  på	  
internet.	  Teorin	  handlar	  i	  grunden	  om	  hur	  människor	  tenderar	  att	  uppträda	  socialt	  normativt	  när	  
det	  gäller	  vilken	  opinion	  de	  uttrycker	  stöd	  för.	  Folk	  läser	  hela	  tiden	  av	  den	  aktuella	  opinionen	  i	  
samhället	  och	  sin	  sociala	  omgivning,	  för	  att	  bilda	  en	  uppfattning	  kring	  den	  rådande	  åsiktsnormen,	  
och	  tenderar	  att	  anpassa	  sina	  åsikter	  och	  beteenden	  till	  den	  uppfattade	  åsiktsnormen	  av	  rädsla	  för	  
isolation	  eller	  utfrysning.	  Folk	  som	  känner	  att	  de	  har	  majoriteten	  av	  befolkningen	  på	  sin	  sida,	  och	  
dessutom	  medierna,	  blir	  självsäkra	  och	  vågar	  vara	  mer	  uttalade.	  De	  som	  i	  sin	  tur	  upplever	  att	  deras	  
åsikter	  går	  emot	  majoritetens	  opinion	  gör	  i	  motsats	  till	  den	  föregående	  gruppen,	  ett	  medvetet	  val	  
att	  vara	  tysta	  om	  sina	  åsikter	  för	  att	  undvika	  konfrontation	  och	  riskera	  social	  isolering.	  (Noelle-‐
Neumann	  1993,	  6,	  40)	  	  
	  
I	  slutsatserna	  från	  mer	  aktuella	  studier	  kring	  Tystnadsspiralens	  effekter	  diskuteras	  det	  att	  den	  
uppfattning	  människor	  har	  av	  opinionen	  fortfarande	  formas	  av	  den	  egna	  sociala	  omgivningen	  och	  
media,	  men	  inte	  alltid	  har	  en	  korrelation	  till	  verkligheten.	  Tidigare	  hade	  mediabolagen	  en	  större	  
kontroll	  över	  vilka	  åsikter	  och	  debatter	  som	  framfördes	  i	  offentliga	  kanaler,	  något	  Noelle-‐Neumann	  
dramatiskt	  påpekar	  genom	  att	  döpa	  ett	  kapitel	  i	  boken	  till	  “Public	  Opinion	  has	  two	  sources	  -‐	  One,	  
the	  mass	  media”.	  Teknologiska	  förändringar	  har	  idag	  omstrukturerat	  medierna	  från	  den	  tid	  
Tystnadsspiralen	  skrevs,	  och	  människor	  är	  i	  teorin	  fria	  att	  själv	  välja	  vilken	  information	  och	  
nyheter	  de	  tar	  del	  av.	  De	  tekniska	  framstegen	  har	  gett	  upphov	  till	  en	  annan	  inte	  allt	  för	  välkänd	  
metod,	  som	  ser	  till	  att	  prioritera	  det	  innehåll	  en	  användare	  redan	  visat	  sig	  intresserad	  av.	  Idag	  
använder	  sociala	  medier	  och	  sökmotorer	  sig	  av	  tillgänglig	  användardata	  för	  att	  aktivt	  presentera	  
besökaren	  för	  vad	  de	  tror	  är	  relevant	  innehåll,	  och	  prioriterat	  innehåll	  de	  tror	  passar	  besökarens	  
personlighet	  och	  åsikter,	  en	  teknik	  de	  kallar	  ”personalized	  content”.	  Tekniken	  används	  på	  flera	  
sidor	  och	  de	  senaste	  åren	  har	  sökmotorer	  som	  Google	  börjat	  skräddarsy	  hur	  sökresultat	  visas	  för	  
att	  prioritera	  dem	  utifrån	  tidigare	  användardata	  de	  har	  på	  besökaren.	  Sociala	  plattformar	  som	  
Facebook	  använder	  det	  för	  att	  visa	  reklam	  och	  inlägg	  utifrån	  tidigare	  användarbeteenden,	  och	  
föreslår	  även	  personer	  eller	  organisationer	  att	  följa	  utifrån	  din	  profil.	  (Sullivan,	  Danny.	  2012) 
 
Utifrån	  forskningen	  kring	  tystnadsspiralen	  är	  en	  möjlig	  bieffekt	  av	  att	  ständigt	  utsättas	  för	  ett	  
skräddarsytt	  nyhetsflöde,	  att	  användarnas	  uppfattning	  av	  opinionsklimatet	  i	  samhället	  blir	  
orealistisk	  och	  starkt	  präglad	  av	  deras	  aktuella	  sociala	  krets	  eller	  intressen.	  Sociala	  medier	  öppnar	  
också	  upp	  för	  ytterligare	  isolering	  från	  andra,	  där	  majoriteten	  av	  det	  innehåll	  och	  åsikter	  
användaren	  presenteras	  för	  är	  baserat	  på	  indikationer	  från	  tidigare	  val	  och	  intressen.	  Andra	  
aktuella	  händelser	  som	  reflekterar	  teorin	  i	  praktiken	  är	  också	  svåra	  att	  ignorera	  här.	  	  
	  



 4 

Den	  rädsla	  för	  social	  isolering	  på	  grund	  av	  åsikter	  som	  Noelle-‐Neumann	  talar	  om	  är	  inte	  helt	  
obefogad	  i	  sociala	  medier,	  och	  ett	  exempel	  skedde	  under	  riksdagsvalet	  2014	  i	  Sverige.	  En	  trend	  som	  
spreds	  i	  sociala	  medier	  under	  upptakten	  till	  valet	  2014	  var	  en	  länk	  som	  visade	  vilka	  i	  ditt	  nätverk	  
som	  ”gillat”	  Sverigedemokraterna,	  och	  uppmaning	  följde	  med	  länkspridningen	  att	  ta	  bort	  de	  
kontakter,	  eller	  ”ta	  ett	  allvarligt	  snack”	  med	  de	  personer	  som	  var	  med	  på	  den	  lista	  länken	  visade.	  
Problematiken	  med	  en	  sådan	  uppmaning	  diskuterades	  också	  av	  vissa	  skribenter,	  en	  av	  de	  var	  
frilansaren	  Maja	  Sönnerbo	  (2014)	  som	  publicerade	  ett	  långt	  blogginlägg	  om	  vikten	  att	  prata	  med	  
personer	  vars	  åsikter	  vi	  inte	  tycker	  om.	  Andra	  användare	  tog	  även	  bort	  folk	  från	  sitt	  nätverk	  för	  att	  
de	  röstade	  på	  motsatt	  block	  av	  riksdagspartierna	  från	  deras	  eget.	  	  
	  
Den	  kontrollerade	  sociala	  miljön	  dessa	  plattformar	  utgör	  har	  potentialen	  att	  förstärka	  en	  utveckling	  
där	  användarna	  i	  allt	  större	  utsträckning	  isolerar	  sig	  från	  åsikter	  de	  inte	  tycker	  om,	  och	  förstärker	  
deras	  egen	  uppfattning	  om	  vad	  den,	  enligt	  dem,	  rätta	  opinionsmajoriteten	  är.	  Fenomenet	  att	  aktivt	  
uppmuntra	  till	  att	  rensa	  ut	  åsiktsmotståndare	  var	  nytt	  för	  det	  här	  valåret,	  och	  intressant	  både	  ur	  en	  
teoretisk	  synpunkt	  samt	  för	  den	  här	  undersökningen.	  Teorin	  visar	  oss	  hur	  en	  aktiv	  och	  högljudd	  
opinion	  egentligen	  kan	  utgöra	  en	  åsiktsminoritet.	  Så	  länge	  de	  upplever	  att	  tidens	  anda	  är	  med	  dem,	  
eller	  att	  “de	  rätta”	  personerna	  är	  på	  deras	  sida,	  gör	  det	  att	  folk	  är	  mer	  benägna	  att	  diskutera	  och	  
uttrycka	  åsikter	  offentligt.	  Motståndarna	  i	  sin	  tur	  påverkas	  av	  denna	  ständiga	  närvaro	  genom	  att	  
inte	  delta	  i	  diskussioner,	  men	  det	  förändrar	  inte	  deras	  åsikter.	  Om	  alla	  åsiktsläger	  isolerar	  sig	  från	  
varandra	  i	  respektive	  sociala	  kretsar	  på	  internet,	  kommer	  användarna	  också	  få	  uppfattningen	  av	  att	  
opinionsklimatet	  är	  på	  deras	  sida,	  i	  takt	  med	  att	  nyhetsflödet	  förvandlas	  till	  en	  ekokammare	  för	  de	  
egna	  övertygelserna.	  (Noelle-‐Neumann,	  24) 
 

3.2	  Michel	  Foucault	  och	  diskontinuerlig	  övervakning 

Panoptikon	  är	  namnet	  på	  ett	  fängelse	  designat	  av	  filosofen	  Jeremy	  Bentham	  i	  slutet	  av	  1700-‐talet.	  
Det	  som	  utgör	  grundtanken	  i	  fängelsets	  utformning	  är	  en	  cirkelformad	  byggnad	  med	  ett	  vakttorn	  
placerat	  i	  mitten,	  för	  att	  ge	  fångvaktaren	  möjligheten	  att	  när	  som	  helst	  övervaka	  samtliga	  interner.	  
Konsekvensen	  av	  designen	  är	  att	  fångarna	  aldrig	  vet	  om	  de	  är	  övervakade	  eller	  inte,	  de	  vet	  bara	  att	  
möjligheten	  att	  någon	  iakttar	  dem	  finns	  där	  hela	  tiden.	  I	  diskussioner	  kring	  övervakning	  från	  boken	  
Övervakning	  och	  straff	  använder	  Michel	  Foucault	  (1979,	  201)	  detta	  fängelse	  som	  ett	  exempel.	  I	  
boken	  beskrivs	  effekten	  av	  fängelsets	  utformning	  som	  att	  ”övervakningens	  effekter	  är	  permanenta	  
och	  ständigt	  där,	  även	  om	  det	  är	  diskontinuerligt	  i	  praktiken”,	  och	  leder	  till	  att	  fångarna	  reglerar	  sitt	  
eget	  beteende	  som	  att	  de	  ständigt	  är	  iakttagna.	  Panoptikon	  och	  dess	  självreglerande	  fångar	  som	  
modell	  stannar	  dock	  inte	  innanför	  fängelsets	  väggar,	  utan	  kan	  ses	  som	  en	  generaliserad	  modell	  av	  
samhällets	  moderna	  utveckling	  och	  maktrelationerna	  i	  det.	  Det	  är	  en	  fundamental	  aspekt	  i	  det	  
Foucault	  kallar	  normaliserande	  av	  befolkningen.	  (Storey	  131,	  132) 
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Teorierna	  kring	  effekterna	  av	  diskontinuerlig	  övervakning	  var	  av	  intresse	  i	  den	  här	  studien	  på	  
grund	  av	  samhällsutvecklingen	  de	  senaste	  åren.	  I	  den	  moderna	  världen	  behövs	  inte	  längre	  en	  fysisk	  
fångvaktare	  i	  rollen	  som	  övervakare.	  En	  ökad	  medvetenhet	  hos	  allmänheten	  om	  internets	  
möjligheter	  för	  övervakning	  av	  populationen	  blev	  känt	  för	  allmänheten	  i	  efterspelet	  av	  den	  
information	  som	  publicerades	  av	  Edward	  Snowden.	  I	  juni	  2013	  skickade	  han	  konfidentiell	  
information	  till	  tidningarna	  The	  Guardian	  och	  The	  Washington	  Post,	  som	  avslöjade	  en	  hissnande	  
omfångsrik	  övervakning	  av	  internettrafiken	  världen	  över.	  Operationen	  går	  under	  namnet	  PRISM	  
och	  startades	  2007	  av	  den	  amerikanska	  underrättelsetjänsten	  NSA,	  som	  i	  samarbete	  med	  andra	  
länder	  fick	  tillgång	  till	  nästintill	  hela	  världens	  internettrafik.	  I	  den	  efterföljande	  analysen	  av	  det	  
läckta	  materialet	  visade	  det	  sig	  att	  dessa	  övervakningsprogram	  inte	  bara	  samlade	  in	  data	  från	  
privatpersoners	  e-‐post,	  utan	  även	  kunde	  avlyssna	  samtal	  över	  tjänster	  som	  Skype,	  se	  användarnas	  
sökhistorik	  från	  tjänster	  som	  Google,	  och	  metadata	  från	  användningen	  av	  mobiltelefoner.	  
(Greenwald,	  MacAskill	  2013)	  
	  
Allmänheten	  blev	  märkbart	  upprörd	  av	  dessa	  avslöjanden,	  och	  i	  Europa	  var	  en	  av	  de	  starkaste	  
rösterna	  mot	  massövervakningen	  den	  tyske	  förbundskanslern	  Angela	  Merkel.	  Hennes	  ilska	  över	  
avlyssningen	  rapporterades	  bland	  annat	  i	  en	  artikel	  av	  Ian	  Traynor	  och	  Paul	  Lewis	  (2013),	  där	  det	  
uttrycktes	  ett	  starkt	  missnöje	  över	  informationen	  att	  80	  miljoner	  av	  hennes	  landsmän	  nu	  var	  
övervakades	  av	  en	  utländsk	  stat,	  och	  blev	  även	  personligen	  drabbad	  efter	  det	  visat	  sig	  att	  även	  
hennes	  privata	  telefon	  varit	  avlyssnad.	   
 
Den	  typen	  av	  övervakning	  som	  sker	  genom	  PRISM	  är	  ett	  exempel	  på	  massiv	  övervakning	  som	  
möjliggjorts	  av	  den	  tekniska	  utvecklingen,	  men	  det	  är	  bara	  en	  aspekt	  av	  övervakning	  som	  kan	  
influera	  användarbeteenden.	  Det	  kan	  tänkas	  att	  inte	  alla	  är	  särskilt	  oroade	  över	  vad	  NSA	  vet	  om	  
dem,	  men	  desto	  fler	  är	  medvetna	  om	  att	  de	  granskas	  av	  personer	  i	  deras	  sociala	  krets.	  En	  majoritet	  
av	  svenskarna	  är	  idag	  aktiva	  användare	  av	  sociala	  medier	  och	  andra	  nätverk	  där	  vi	  delar	  med	  oss	  av	  
våra	  liv,	  och	  tar	  del	  av	  andras	  genom	  bilder	  och	  texter.	  Att	  det	  här	  kan	  vara	  en	  bidragande	  faktor	  till	  
normalisering	  och	  självövervakning	  påminns	  också	  användarna	  om	  i	  återkommande	  artiklar	  i	  
tidningar	  och	  bloggar.	  Framförallt	  unga	  användare	  uppmanas	  att	  vara	  vaksamma	  på	  sitt	  beteende,	  
och	  i	  artiklar	  från	  tidningar	  som	  Metro	  (2010)	  uppmanas	  de	  att	  tänka	  på	  Facebook	  som	  ett	  
karriärsverktyg,	  ett	  “professionellt	  instrument”,	  och	  ta	  bort	  opassande	  gruppmedlemskap	  och	  spel	  
från	  sin	  profil.	  (Nilsson,	  Elisabeth	  2014) 
 
Även	  i	  västvärlden	  där	  vi	  vanligtvis	  hyllar	  individualism	  så	  finns	  det	  gränser	  för	  hur	  långt	  vi	  kan	  gå	  
från	  normen.	  En	  avvikande	  klädsel	  kan	  ge	  en	  statushöjande	  effekt,	  något	  som	  avhandlingen	  från	  
forskarna	  Bellezza,	  Francesca	  och	  Anat	  (2014)	  visade	  i	  sin	  studie	  “The	  red	  sneakers	  effect”	  
undersökte	  i	  traditionellt	  konservativa	  miljöer.	  Ett	  par	  röda	  sneakers	  och	  t-‐shirt	  kan	  få	  dig	  att	  
framstå	  självsäker	  i	  ett	  styrelserum,	  men	  att	  framstå	  allt	  för	  radikal	  producerar	  fortfarande	  effekter	  
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av	  social	  utfrysning	  och	  att	  individen	  inte	  blir	  tagen	  på	  allvar.	  Något	  som	  dyker	  upp	  år	  efter	  år	  är	  
också	  tidningsartiklar	  där	  folk	  blivit	  avskedade	  på	  grund	  av	  deras	  beteende	  i	  sociala	  medier.	  
Kontentan	  av	  det	  här	  blir	  att	  samtidigt	  som	  människor	  uppmanas	  att	  framhäva	  sin	  personlighet,	  
och	  använda	  sociala	  medier	  för	  att	  visa	  sig	  aktiva	  och	  sociala,	  så	  är	  budskapet	  tydligt	  att	  
användarna	  bör	  “normalisera”	  sin	  profil.	  Arbetsförmedlingen	  förmedlade	  detta	  budskap	  tydligt	  när	  
de	  i	  ett	  inlägg	  på	  Facebook	  året	  2013	  skrev	  följande. 
 

“Tre	  av	  fyra	  arbetsgivare	  googlar	  de	  arbetssökande	  för	  att	  exempelvis	  se	  deras	  sociala	  medier-‐
närvaro.	  Brukar	  du	  söka	  på	  dig	  själv	  på	  nätet	  innan	  du	  skickar	  iväg	  din	  ansökan	  för	  att	  se	  så	  
det	  inte	  kommer	  fram	  något	  olämpligt?” 

 
Relevansen	  av	  att	  diskutera	  alla	  dessa	  nivåer	  av	  övervakning,	  är	  att	  visa	  att	  det	  troligtvis	  finns	  en	  
medvetenhet	  hos	  folk	  att	  de	  är	  övervakade	  på	  någon	  av	  dessa	  nivåer.	  I	  resultaten	  kommer	  det	  
senare	  att	  användas	  för	  att	  tolka	  resultat	  som	  tyder	  på	  självcensurerande	  beteende,	  och	  om	  de	  
aktivt	  försökt	  radera	  material	  de	  ångrat	  under	  pågående-‐	  eller	  redan	  utförd	  publicering. 
 

3.3	  Tidigare	  Forskning	   	    
De	  artiklar	  som	  presenteras	  här	  var	  alla	  relativt	  aktuella	  under	  den	  tid	  undersökningen	  utfördes,	  
och	  är	  alla	  publicerade	  de	  senaste	  två	  åren.	  En	  av	  de	  största	  studierna	  sett	  till	  antalet	  deltagare	  är	  
publicerad	  av	  Sauvik	  Das	  och	  Adam	  Kramer	  (2013)	  i	  artikeln	  “Self-‐Censorship	  on	  Facebook”.	  
Resultaten	  i	  studien	  är	  en	  statistisk	  analys	  av	  data	  från	  3.9	  miljoner	  Facebook-‐användare	  över	  en	  
period	  av	  17	  dagar,	  och	  tittar	  hur	  frekvent	  användarna	  utövar	  självcensurering	  i	  kommentarer	  och	  
statusuppdateringar.	  Statistiken	  visade	  att	  71	  procent	  av	  användarna	  tog	  i	  sista	  minuten	  bort	  
innehåll	  de	  antingen	  påbörjat	  eller	  redan	  publicerat,	  och	  att	  det	  sker	  främst	  i	  samband	  med	  
statusuppdateringar	  eller	  i	  försök	  att	  bidra	  till	  diskussioner	  riktat	  till	  en	  specifik	  grupp.	  Det	  visade	  
sig	  också	  att	  de	  personer	  som	  censurerade	  mest	  frekvent	  var	  användarna	  med	  en	  homogen	  grupp	  
vänner,	  eller	  fler	  vänner	  i	  nära	  social	  anknytning	  till	  dem	  själva.	  De	  som	  censurerade	  minst	  antal	  
inlägg	  var	  användare	  vars	  vänner	  visade	  en	  politisk	  mångfald	  och	  större	  åldersspridning.	  Dessa	  
beteenden	  och	  frekvenser	  kommer	  att	  mätas	  även	  i	  den	  här	  undersökningen	  i	  ett	  försök	  att	  se	  om	  
användarna	  uppvisar	  samma	  beteende. 
 

3.3.1	  Åsiktspolarisering 

En	  återkommande	  term	  i	  det	  här	  arbetet	  är	  åsiktspolarisering	  och	  syftar	  till	  mångfalden	  av	  åsikter	  
en	  person	  tar	  del	  av.	  En	  hög	  grad	  av	  åsiktspolarisering	  innebär	  att	  personen	  i	  fråga	  i	  princip	  bara	  
tar	  del	  av	  åsikter	  de	  tycker	  om,	  från	  källor	  de	  litar	  på,	  och	  sällan	  tar	  del	  av	  åsikter	  som	  avviker	  från	  
sin	  egen	  värdegrund.	  En	  artikel	  från	  Tsfai,	  Stroud	  och	  Chotiner	  (2014)	  undersöker	  hur	  effekterna	  
från	  Tystnadsspiralen	  står	  sig	  i	  ett	  modernt	  och	  fragmenterat	  medielandskap,	  något	  som	  de	  
argumenterar	  att	  det	  inte	  existerade	  under	  tiden	  Noelle-‐Neumann	  formulerade	  sin	  teori.	  De	  
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använder	  i	  artikeln	  termerna	  konservativ	  media	  och	  liberal	  media	  för	  att	  skilja	  på	  nyhetskällor	  de	  
anser	  är	  drivna	  av	  en	  politisk	  agenda.	  Resultaten	  från	  deras	  studie	  visar	  att	  mängden	  av	  exponering	  
för	  respektive	  ideologiskt	  kontrollerad	  media	  har	  ett	  samband	  till	  den	  egna	  ideologiska	  
tillhörigheten,	  samt	  att	  de	  uppfattade	  åsiktsklimatet	  i	  samhället	  till	  fördel	  för	  den	  egna	  opinionen.	  I	  
slutdiskussionen	  argumenterar	  de	  för	  att	  effekterna	  från	  Tystnadsspiralen	  fortfarande	  är	  aktuella	  
på	  en	  individnivå,	  på	  det	  sättet	  att	  den	  ideologiska	  inriktning	  nyheterna	  som	  personer	  tar	  del	  av,	  
också	  formar	  deras	  bild	  av	  opinionen	  i	  samhället.	  Ett	  argument	  mot	  en	  hypotes	  från	  
Tystnadsspiralen	  är	  att	  dagens	  fragmenterade	  medielandskap	  idag	  bidrar	  till	  allt	  starkare	  
åsiktspolarisering,	  och	  inte	  att	  en	  sida	  av	  opinionen	  tystas	  ned	  som	  förutsagt	  av	  Noelle-‐Neumann.	  
Även	  om	  slutsatserna	  är	  intressanta	  så	  går	  det	  inte	  att	  undgå	  att	  författarna	  inte	  verkar	  ta	  hänsyn	  
till	  digitala	  nyhetskällor,	  och	  att	  en	  stor	  del	  av	  befolkningen	  idag	  läser	  nyheter	  via	  internet	  och	  
sociala	  medier. 
 
En	  studie	  som	  innehåller	  nästan	  allt	  det	  som	  diskuterats	  så	  här	  långt,	  är	  artikeln	  Unspeaking	  on	  
Facebook	  av	  Kwon,	  Moon	  och	  Stefanone	  (2014)	  där	  effekterna	  från	  Tystnadsspiralen	  återigen	  
testas	  i	  ett	  medielandskap	  som	  skiljer	  sig	  från	  det	  som	  var	  aktuellt	  när	  teorin	  skrevs.	  Artikeln	  
undersöker	  vilka	  faktorer	  i	  sociala	  medier	  som	  påverkar	  användarnas	  benägenhet	  att	  censurera	  
sina	  egna	  åsikter,	  och	  andra	  användarbeteenden	  kring	  politisk	  diskussion	  i	  sociala	  nätverk.	  
Resultaten	  kan	  generaliseras	  till	  att	  sociala	  medier	  producerar	  samma	  normativa	  påtryckningar	  
som	  konventionella	  sociala	  möten,	  samt	  influerar	  användarnas	  politiska	  opinionsyttringar.	  
Författarna	  avslutar	  med	  att	  diskutera	  potentialen	  sociala	  medier	  har	  att	  bidra	  till	  att	  användarna	  
utsätts	  för	  en	  större	  mångfald	  av	  politiska	  åsikter,	  en	  förhoppning	  som	  återkommer	  för	  granskning	  
senare	  i	  resultatdelen.	   
 
 

4.	  Metod	  och	  material 
Den	  här	  undersökningen	  använder	  sig	  av	  en	  kvantitativ	  metod.	  Insamlingen	  av	  data	  utfördes	  genom	  
en	  enkätundersökning	  för	  att	  därefter	  använda	  de	  inkomna	  svaren	  till	  underlag	  för	  en	  statistisk	  
korrelationsanalys.	  I	  arbetet	  med	  att	  göra	  enkäten	  och	  utformningen	  av	  frågorna	  var	  diskussionen	  
från	  boken	  Tystnadsspiralen	  om	  framtida	  opinionsforskning	  en	  givande	  inspirationskälla,	  det	  är	  
också	  grunden	  till	  utformningen	  av	  enkäten	  i	  studien	  Unspeaking	  on	  Facebook	  (2014)	  som	  här	  
diskuterades	  under	  rubriken	  tidigare	  forskning.	  Noelle-‐Neumann	  (1993,	  200)	  tar	  upp	  sex	  punkter	  
hon	  anser	  är	  lämpliga	  riktlinjer	  för	  fortsatt	  forskning	  kring	  tystnadsspiralen	  och	  dess	  effekter.	  Här	  
presenteras	  några	  av	  de	  riktlinjer	  som	  diskuteras	  i	  boken,	  och	  som	  ansågs	  relevanta	  till	  arbetet	  med	  
enkäten	  i	  denna	  undersökning.	   
 
1. Med	  hjälp	  av	  relevanta	  representativa	  undersökningsmetoder,	  bör	  fördelningen	  av	  den	  

allmänna	  opinionen	  i	  en	  viss	  fråga	  bestämmas.	  
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2. Debattklimatet	  ska	  bedömas,	  individens	  opinion	  kring	  “Vad	  alla	  andra	  tycker”.	  	  
3. Benägenheten	  att	  uttala	  sig	  i	  särskilda	  frågor,	  särskilt	  offentligt,	  ska	  mätas.	  
4. Har	  den	  aktuella	  frågan	  en	  stark	  känslomässig	  eller	  moralisk	  komponent?	  Utan	  en	  sådan	  

komponent	  finns	  det	  ingen	  press	  från	  den	  allmänna	  opinionen,	  och	  därför	  ingen	  
tystnadsspiral.	  

5. Vad	  är	  medias	  position	  i	  frågan?	  Vilken	  sida	  stöds	  av	  de	  största	  mediekoncernerna?	  Media	  
är	  en	  av	  två	  de	  källor	  folk	  bygger	  sin	  bedömning	  på	  gällande	  opinionsklimatet.	  

 
Den	  särskilda	  fråga	  som	  ska	  användas	  i	  undersökningen	  kommer	  i	  den	  här	  enkäten	  att	  utgöras	  av	  
feminism	  och	  jämställdhet.	  Termerna	  feminism	  och	  jämställdhet	  syftar	  här	  inte	  till	  den	  akademiska	  
användningen	  av	  orden	  eller	  forskning	  på	  området,	  utan	  snarare	  debattartiklar,	  nyheter	  och	  åsikter	  
som	  människor	  stöter	  på	  i	  sin	  vardag.	  Det	  uppfyller	  kraven	  på	  en	  fråga	  med	  som	  innehåller	  både	  
känslomässiga	  och	  moraliska	  komponenter,	  och	  diskuteras	  frekvent	  både	  i	  traditionella-‐	  och	  sociala	  
medier.	  	  
	  
Vare	  sig	  respondenterna	  anger	  att	  de	  är	  positivt	  eller	  negativt	  inställda	  till	  feminism	  och	  
jämställdhet	  ansågs	  här	  inte	  som	  ett	  problem,	  utan	  förhoppningen	  var	  att	  enkäten	  skulle	  besvaras	  
av	  folk	  från	  bägge	  sidor	  av	  opinionen	  för	  att	  kunna	  leta	  efter	  eventuella	  skillnader	  mellan	  
grupperna.	  Det	  intressanta	  i	  undersökningen	  är	  hur	  användarna	  uppfattar	  opinionsklimatet,	  och	  
ifall	  det	  påverkar	  benägenheten	  att	  tala	  ut	  olika	  beroende	  på	  om	  man	  uppfattar	  sig	  på	  samma	  sida	  
som	  majoriteten	  eller	  inte.	  Även	  personer	  som	  inte	  är	  intresserade	  av	  ämnet	  har	  troligtvis	  
exponerats	  tillräckligt	  mycket	  för	  dessa	  frågor,	  både	  via	  traditionella	  och	  sociala	  medier,	  att	  de	  kan	  
ge	  en	  uppskattning	  kring	  vad	  de	  tror	  att	  majoriteten	  i	  deras	  sociala	  nätverk	  tycker	  om	  ämnet.	  
Ytterligare	  en	  aspekt	  som	  är	  intressant	  för	  den	  här	  undersökningen	  är	  huruvida	  personer	  som	  
uppfattar	  sig	  själva	  på	  majoritetens	  sida,	  är	  i	  vilken	  utsträckning	  de	  är	  villiga	  att	  ta	  diskussioner	  de	  
känner	  går	  emot	  den	  egna	  gruppen.	  (Trost,	  Jan	  2012,	  65,	  110) 
	  

4.1	  Standardisering	  och	  struktur 
I	  ett	  försök	  att	  uppnå	  en	  hög	  nivå	  av	  standardisering	  presenterades	  först	  alla	  deltagare	  i	  enkäten	  
med	  ett	  missivbrev	  som	  förklarar	  kontexten	  och	  syftet	  med	  undersökningen.	  Då	  enkäten	  ska	  
användas	  till	  statistisk	  analys	  var	  också	  en	  hög	  grad	  av	  standardisering	  önskvärd.	  Det	  uppnås	  
genom	  att	  ställa	  samma	  frågor	  till	  alla	  deltagare,	  att	  frågorna	  är	  i	  samma	  ordning	  och	  att	  samtliga	  
deltagare	  fick	  samma	  förklaringar	  om	  det	  uppstod	  en	  osäkerhet	  kring	  svarsalternativen.	  Det	  var	  
också	  motiverat	  att	  förbereda	  dessa	  förklaringar	  på	  förhand,	  för	  att	  kunna	  kontrollera	  att	  språket	  
och	  formuleringarna	  gav	  ett	  neutralt	  intryck.	  Det	  minimerar	  risken	  att	  påverka	  deltagarna	  och	  ge	  
dem	  ett	  intryck	  av	  att	  undersökningen	  är	  intresserad	  av	  ett	  visst	  svar	  eller	  åsikt,	  vilket	  i	  sin	  tur	  
riskerar	  att	  påverka	  hur	  de	  besvarar	  enkäten.	  (Trost	  2012,	  58) 
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Det	  finns	  tre	  frågor	  och	  en	  följdfråga	  i	  enkäten	  som	  saknar	  fasta	  svarsalternativ.	  I	  Enkätboken	  av	  
Jan	  Trost	  (2012,	  72)	  diskuteras	  de	  problem	  öppna	  svarsalternativ	  kan	  ge	  vid	  sammanställning	  av	  
svaren,	  men	  förhoppningen	  var	  att	  dessa	  öppna	  svarsalternativ	  kunde	  visa	  sig	  intressanta	  och	  
användbara	  för	  en	  bättre	  analys	  av	  resultaten.	  En	  av	  frågorna	  med	  öppet	  svarsalternativ	  rör	  
beteendet	  självcensurering,	  och	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  anledningar	  som	  låg	  bakom	  det	  beteendet	  
fick	  svarsalternativen	  här	  vara	  öppna.	  Det	  skäl	  användaren	  har	  att	  självcensurera	  kan	  variera	  
beroende	  på	  deras	  personlighet,	  användarbeteenden,	  storleken	  på	  deras	  sociala	  nätverk	  och	  andra	  
faktorer.	  Vilka	  skäl	  en	  person	  har	  till	  varför	  de	  censurerar	  sig	  själva	  ansågs	  allt	  för	  svårt	  att	  
förutsäga	  och	  kunna	  sätta	  lämpliga	  alternativ	  till.	  För	  att	  undvika	  att	  enkäten	  försöker	  placera	  
respondenternas	  anledning	  till	  självcensur	  i	  olika	  fack	  genom	  standardiserade	  svarsalternativ,	  gavs	  
respondenterna	  här	  istället	  en	  möjlighet	  att	  med	  egna	  ord	  beskriva	  hur	  de	  upplever	  det	  och	  
framförallt	  varför	  det	  händer.	   

	  
4.2	  Variabler 
En	  kort	  förklaring	  på	  de	  variabler	  som	  återkommer	  i	  resultatdelens	  tabeller. 
 

(1) Ålder:	  Respondenternas	  ålder	  har	  grupperats	  till	  intervaller	  som	  inrymmer	  3	  år.	  
(2) Aktivitetsnivå:	  Hur	  ofta	  användarna	  besöker	  sociala	  medier	  per	  dag.	  
(3) Vänner:	  Antalet	  vänner	  på	  Facebook	  grupperat	  till	  intervaller	  som	  ökar	  med	  200.	  
(4) Läser	  nyheter:	  Indikerar	  hur	  ofta	  respondenten	  använder	  sociala	  medier	  för	  att	  läsa	  

nyheter.	  Med	  nyheter	  menas	  här	  inte	  statusuppdateringar	  kring	  mat	  eller	  andra	  saker	  från	  
vardagslivet,	  utan	  nyhetsartiklar,	  debattinlägg	  eller	  andra	  länkar	  av	  nyhetskaraktär.	  Svaren	  
kunde	  anges	  från	  en	  nivå	  av	  “Nej/Nästan	  aldrig”,	  till	  “Ja,	  ofta	  och	  deltar	  också	  i	  
diskussioner.”	  

(5) Feminism	  och	  jämställdhet:	  indikerar	  respondentens	  intresse	  av	  att	  läsa	  inlägg	  relaterat	  till	  
feminism	  och	  jämställdhet	  i	  sociala	  medier.	  Från	  “Nej/Nästan	  aldrig”,	  till	  “Ja,	  ofta	  och	  deltar	  
också	  i	  diskussioner”	  

(6) Majoritetsopinion:	  Hur	  upplever	  att	  majoriteten	  av	  vänner	  i	  deras	  nätverk	  tycker	  om	  
feminism	  och	  jämställdhet.	  Från	  “Inte	  intresserade”	  till	  “Intresserade	  och	  positiva”.	  

(7) Följer	  åsikter:	  Respondenternas	  svar	  på	  om	  de	  följer	  exempelvis	  personer,	  politiker	  eller	  
organisationer	  vars	  åsikter	  de	  tycker	  om.	  Från	  “ingen	  alls”,	  till	  “Ja,	  Flera”	  	  

(8) Följer	  åsiktsmotståndare:	  Deltagarnas	  svar	  på	  om	  de	  följer	  exempelvis	  personer,	  politiker	  
eller	  organisationer	  vars	  åsikter	  de	  inte	  tycker	  om.	  Från	  “ingen	  alls”,	  till	  “Ja,	  Flera”.	  	  

(9) Raderat	  efter	  publicering:	  Indikerar	  hur	  frekvent	  respondenten	  angett	  att	  de	  tar	  bort	  ett	  
inlägg	  efter	  det	  publicerats.	  Svaren	  har	  delats	  in	  i	  kategorier	  från	  ”Nej/Nästan	  aldrig”,	  till	  
”Ja,	  ofta”.	  
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(10) Raderat	  före	  publicering:	  Indikerar	  hur	  frekvent	  respondenten	  angett	  att	  de	  tar	  bort	  ett	  
inlägg	  de	  påbörjat,	  men	  raderar	  det	  före	  publicering.	  Svaren	  har	  delats	  in	  i	  kategorier	  från	  
”Nej/Nästan	  aldrig”,	  till	  ”Ja,	  ofta”.	  	  

 
Skalfrågorna:	  När	  beteckningen	  skalfrågor	  används	  är	  det	  i	  referens	  det	  till	  de	  frågorna	  som	  är	  
utformade	  i	  syfte	  att	  undersöka	  deltagarnas	  upplevelser	  och	  beteenden	  i	  sociala	  medier,	  och	  är	  till	  
för	  att	  kunna	  visa	  indikationer	  på	  normativ	  press	  och	  självcensurerande	  beteenden.	  De	  sex	  
skalfrågorna	  bestod	  av	  olika	  påståenden	  som	  bedömdes	  på	  en	  skala	  från	  1-‐10,	  från	  att	  inte	  hålla	  
med	  alls,	  till	  att	  helt	  instämma	  med	  påståendet.	  För	  att	  underlätta	  redovisningen	  i	  resultatdelen	  är	  
de	  inte	  fullständigt	  utskrivna	  i	  tabellerna,	  men	  deras	  fullständiga	  formulering	  är	  följande,	  
	  
”Det	  är	  enkelt	  för	  mig	  att	  öppet	  uttrycka	  åsikter	  och	  säga	  till	  folk	  när	  jag	  inte	  håller	  med	  om	  vad	  de	  
skriver”,	  ”Om	  jag	  diskuterar	  något	  är	  det	  vanligtvis	  bara	  med	  folk	  jag	  känner	  väl”,	  ”Det	  är	  smartare	  
att	  hålla	  tyst	  om	  en	  åsikt	  jag	  vet	  att	  de	  flesta	  andra	  inte	  delar”,	  ”Jag	  blir	  obekväm	  om	  någon	  frågar	  
mig	  om	  en	  åsikts	  i	  en	  fråga	  där	  jag	  vet	  att	  vi	  inte	  är	  överens”,	  ”Det	  har	  ofta	  hänt	  att	  någon	  skriver	  
saker	  jag	  inte	  håller	  med	  om,	  men	  inte	  kommenterat	  det”	  och	  ”Jag	  undviker	  att	  lägga	  upp	  saker	  som	  
jag	  är	  osäker	  på	  om	  det	  är	  accepterat	  i	  mitt	  nätverk”.	  
 

4.3	  Respondenterna 

Undersökningen	  består	  av	  svar	  från	  51	  personer	  och	  för	  att	  ge	  en	  inblick	  i	  materialet	  presenteras	  
här	  information	  som	  beskriver	  respondenterna.	  Ålder	  på	  deltagarna	  var	  en	  faktor	  som	  skulle	  
användas	  för	  analys	  av	  resultaten.	  Den	  yngsta	  svarande	  var	  19	  år	  och	  den	  äldsta	  35	  år.	  Deltagarna	  
har	  sedan	  kategoriserats	  i	  grupper	  och	  procentuellt	  är	  fördelningen	  av	  dessa	  18-‐24	  år	  (39%),	  25-‐30	  
år	  (45%)	  och	  31-‐35	  år	  (16%).	  I	  tabellen	  4.3.1	  visas	  åldersfördelningen	  mer	  detaljerat.	  	   
 

	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  4.3.1.	  Åldersindelning	   	   	   	   Tabell	  4.3.2.	  Aktivitetsnivå 
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Två	  andra	  faktorer	  som	  ansågs	  viktiga	  för	  att	  analysera	  resultaten	  var	  användarnas	  aktivitetsnivå	  
och	  antalet	  vänner	  i	  deras	  nätverk,	  och	  aktivitetsnivå	  syftar	  här	  till	  hur	  frekvent	  de	  besöker	  sociala	  
medier	  per	  dag.	  I	  aktivitetskategorin	  var	  fördelningen	  följande,	  1-‐3	  (10	  procent),	  4-‐9	  (29	  procent),	  
10-‐15	  (27	  procent),	  och	  För	  ofta	  för	  att	  veta	  33	  procent.	  Antalet	  vänner	  man	  hade	  på	  Facebook	  har	  
också	  kategoriserats	  och	  anges	  som	  nätverksstorlek.	  Den	  sista	  gruppen	  har	  ett	  större	  omfång	  än	  de	  
andra	  för	  att	  rymma	  de	  två	  svarande	  som	  angav	  ett	  svar	  högre	  än	  900.	  Fördelningen	  i	  dessa	  
grupper	  visas	  här	  i	  tabellen	  nedanför.	  De	  kategorier	  som	  presenterats	  här	  är	  också	  samma	  som	  
senare	  används	  i	  resultatdelen. 

Tabell	  4.3.3.	  Nätverksstorlek 

	  
4.4	  Korrelationsmätning	  av	  resultaten 

För	  att	  mäta	  korrelationer	  och	  visa	  på	  samband	  mellan	  olika	  svar	  och	  användarbeteenden	  bland	  
respondenterna	  av	  enkäten,	  kommer	  det	  i	  majoriteten	  av	  resultaten	  att	  användas	  en	  kontroll	  med	  
metoden	  Pearsons	  R.	  Den	  information	  detta	  R-‐värde	  används	  till	  är	  att	  visa	  sambandets	  riktning	  
och	  styrka	  och	  går	  från	  -‐1	  till	  +1,	  där	  en	  hel	  etta	  är	  en	  perfekt	  korrelation	  mellan	  variablerna	  och	  
sällan	  realistiskt	  att	  uppnå.	  Vilket	  R-‐värde	  som	  utgör	  ett	  signifikant	  samband	  avgörs	  också	  av	  
mängden	  material	  som	  ingår	  i	  räkningarna,	  och	  för	  att	  illustrera	  vilket	  värde	  som	  anses	  signifikant,	  
och	  på	  vilken	  nivå,	  visas	  här	  en	  tabell	  på	  två	  värden	  nära	  det	  antal	  deltagare	  som	  deltog	  i	  denna	  
undersökning.	  (Rubin	  2012,	  215) 
 

N	  (antal) Signifikant	  R-‐
värde 

Sambandets	  
styrka	  > 

   

47 0,2482 0,2875 0,3384 0,3721 0,4648 

52 0,2306 0,2732 0,3218 0,3541 0,4433 

 
För	  att	  underlätta	  läsningen	  av	  resultaten	  kommer	  alla	  signifikanta	  korrelationer	  i	  resultatdelen	  att	  
vara	  markerade	  med	  en	  eller	  dubbel	  asterix	  beroende	  på	  sambandets	  styrka.	  En	  positiv	  korrelation	  
är	  ett	  värde	  markerat	  med	  asterix	  och	  över	  0.	  En	  sådan	  korrelation	  visar	  exempelvis	  att	  de	  som	  
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svarat	  positivt	  på	  en	  fråga,	  också	  svarat	  positivt	  på	  den	  variabel	  man	  jämfört	  med.	  En	  negativ	  
korrelation	  är	  också	  markerad,	  men	  visar	  istället	  ett	  negativt	  tal,	  och	  går	  ner	  till	  -‐1.	  Negativa	  
korrelationer	  visar	  på	  samband	  där	  ett	  högt	  svar	  på	  en	  av	  frågorna,	  förutsäger	  ett	  lågt	  svar	  på	  en	  
annan	  variabel.	  Ett	  exempel	  på	  en	  positiv	  korrelation	  i	  den	  här	  undersökningen	  är	  att	  personer	  med	  
en	  hög	  aktivitetsnivå,	  följer	  fler	  personer	  eller	  organisationer	  vars	  åsikt	  de	  tycker	  om	  jämfört	  med	  
mindre	  aktiva	  användare.	  En	  negativ	  korrelation	  som	  hittades	  visade	  att	  deltagarna	  i	  den	  här	  
enkäten	  som	  gav	  uttryck	  för	  ett	  lågt	  intresse	  av	  feminism	  och	  jämställdhet,	  gav	  starkare	  utslag	  på	  
olika	  typer	  av	  självcensurerande	  beteenden. 
	  

4.5	  Metoddiskussion	   
I	  den	  här	  undersökningen	  valdes	  en	  kvantitativ	  undersökningsmetod	  då	  det	  möjliggör	  en	  statistisk	  
analys	  av	  korrelationer	  av	  variabler,	  något	  som	  underlättar	  i	  arbetet	  att	  visa	  mönster	  och	  samband	  
mellan	  användarbeteenden	  och	  andra	  faktorer.	  En	  kvantitativ	  metod	  i	  den	  här	  typen	  av	  
undersökningar	  är	  också	  positiv	  i	  den	  mån	  att	  resultaten	  i	  viss	  mån	  kan	  generaliseras.	  Det	  ska	  dock	  
påpekas	  att	  en	  studie	  med	  51	  deltagare	  som	  i	  det	  här	  fallet,	  inte	  kan	  användas	  för	  att	  generalisera	  
resultaten	  till	  befolkningen	  i	  övrigt,	  men	  åtminstone	  jämföras	  med	  resultaten	  från	  tidigare	  
forskning.	  En	  möjlig	  brist	  i	  insamlingsmetoden	  till	  undersökningen	  kan	  tänkas	  vara	  att	  samtliga	  
deltagare	  var	  studenter	  vid	  Umeå	  Universitet.	  Den	  bristen	  reflekterades	  också	  över	  under	  den	  tiden	  
undersökningen	  utfördes,	  och	  i	  ett	  försök	  att	  minska	  homogeniteten	  bland	  respondenterna	  delades	  
en	  lika	  stor	  andel	  enkäter	  ut	  bland	  skolans	  olika	  fakultet.	  Ett	  större	  antal	  respondenter	  hade	  även	  
det	  varit	  önskvärt	  för	  att	  styrka	  de	  statistiska	  sambandens	  validitet	  och	  generaliserbarhet,	  men	  att	  
över	  femtio	  personer	  deltog	  kan	  i	  det	  här	  fallet	  anses	  tillräckligt.	  Ambitionen	  var	  att	  utföra	  arbetet	  
som	  en	  pilotstudie,	  snarare	  än	  en	  undersökning	  med	  målsättningen	  att	  vara	  en	  fullvärdig	  studie. 
 
I	  tystnadsspiralen	  berättar	  Noelle-‐Neumann	  (1993,	  42)	  ingående	  hur	  forskningen	  hon	  gjorde	  
utvecklades	  genom	  en	  mängd	  olika	  studier	  där	  de	  successivt	  arbetade	  sig	  fram	  mot	  det	  som	  kom	  att	  
utgöra	  forskningen	  i	  boken.	  I	  en	  mängd	  olika	  experiment	  presenterade	  de	  personerna	  för	  frågor	  
med	  starka	  moraliska	  och	  känslomässiga	  komponenter	  och	  deltagarna	  fick	  uttrycka	  sin	  åsikt	  för	  
eller	  mot.	  Efter	  de	  valt	  sida	  presenterades	  de	  med	  ett	  scenario	  där	  de	  skulle	  spendera	  fem	  timmar	  
med	  en	  okänd	  person	  i	  en	  tågkupé	  som	  öppnar	  samtalet	  genom	  ett	  uttalande	  motsatt	  till	  den	  
opinion	  de	  precis	  sagt	  sig	  tillhöra,	  och	  frågade	  vidare	  kring	  hur	  de	  skulle	  reagera	  i	  denna	  
konfrontation.	   
 
I	  den	  här	  studien	  har	  det	  inte	  använts	  några	  frågor	  där	  deltagarna	  ska	  försöka	  sättas	  i	  ett	  socialt	  
hämmande	  scenario.	  Tvärt	  om	  är	  det	  intressant	  att	  undersöka	  om	  dessa	  effekter	  återfinns	  även	  när	  
vi	  inte	  ens	  är	  i	  samma	  geografiska	  område	  som	  de	  personer	  vars	  åsikter	  vi	  läser.	  Personer	  som	  inte	  
är	  intresserade	  av	  feminism	  och	  jämställdhet,	  eller	  saknade	  uppfattning	  i	  frågan	  var	  fortfarande	  
intressanta	  deltagare	  i	  studien.	  Det	  en	  sådan	  eventuell	  grupp	  personer	  kunde	  bidra	  med	  var	  en	  
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möjlighet	  att	  se	  om	  deras	  användarbeteende	  och	  benägenhet	  att	  självcensurera	  inlägg	  och	  åsikter,	  
skiljer	  sig	  från	  personer	  som	  är	  mer	  aktiva	  läsare	  och	  kommentatorer	  i	  jämställdhetsfrågor. 
 
Ett	  problem	  relaterat	  specifikt	  till	  undersökningar	  av	  dessa	  användbarbeteenden	  tas	  upp	  av	  Kurt	  
Neuwirth	  et.	  al	  i	  deras	  slutdiskussion.	  Där	  kritiserar	  de	  tidigare	  forskning	  för	  att	  tillämpa	  något	  de	  
anser	  är	  bristfälliga	  kategoriseringar,	  genom	  att	  de	  använder	  personer	  som	  inte	  talar	  ut	  som	  
motsatsen	  till	  att	  tala	  ut.	  Att	  använda	  sig	  av	  dessa	  två	  motsatser	  tar	  inte	  hänsyn	  till	  metoder	  där	  
subjekt	  aktivt	  vilseleder	  andra,	  eller	  uppträder	  neutralt	  som	  en	  social	  taktik.	  Konsekvensen	  av	  en	  
medveten	  taktik	  är	  att	  aktivt	  skapa	  ett	  missledande	  opinionsklimat,	  och	  som	  riskerar	  att	  förstärka	  
eller	  påskynda	  effekterna	  från	  Tystnadsspiralen.	  Detta	  påverkade	  utformningen	  av	  enkäten	  som	  
användes	  i	  den	  här	  undersökningen,	  och	  var	  grunden	  till	  formuleringen	  av	  skalfrågorna.	  (Neuwirth	  
et	  al	  2007)	  
	  
Den	  teoretiska	  grunden	  för	  arbetet	  ansågs	  inte	  motivera	  att	  deltagarna	  skulle	  uppge	  kön	  eller	  
sysselsättning,	  två	  annars	  vanliga	  frågor.	  Att	  inte	  ta	  med	  kön	  motiveras	  specifikt	  med	  hänvisning	  till	  
studien	  Self-‐Censorship	  on	  Facebook	  (2013)	  där	  kön	  visade	  sig	  vara	  av	  ringa	  betydelse	  för	  
censurering,	  och	  återfanns	  bara	  för	  en	  viss	  typ	  av	  inlägg.	  Deltagarnas	  sysselsättning	  är	  också	  för	  
ensidig	  då	  en	  överväldigande	  majoritet	  av	  deltagarna	  var	  studenter	  vid	  Umeå	  Universitet,	  med	  tre	  
undantag	  där	  enkäten	  besvarades	  av	  doktorander	  eller	  på	  annat	  sätt	  anställda	  vid	  universitetet. 
 
	  

5.	  Resultat	  och	  analys 

Den	  här	  delen	  kommer	  vara	  uppdelad	  på	  det	  sättet	  att	  en	  kort	  sammanfattning	  av	  resultaten	  
presenteras	  först	  för	  ökad	  läsbarhet,	  och	  följs	  sedan	  av	  de	  tabeller	  och	  analyser	  som	  använts	  för	  att	  
i	  detalj	  visa	  underlaget	  till	  dessa	  slutsatser	  
	  

5.1	  Åsiktspolarisering	  
De	  användarbeteenden	  som	  återfinns	  i	  den	  här	  studiens	  resultat	  tyder	  på	  är	  att	  de	  som	  frekvent	  
använder	  sociala	  medier	  för	  att	  ta	  del	  av	  nyheter,	  riskerar	  att	  utsättas	  för	  en	  högre	  grad	  av	  
åsiktspolarisering.	  Den	  tidigare	  forskningen	  visade	  hur	  användare	  föredrar	  att	  ta	  del	  av	  
nyhetskällor	  som	  följer	  den	  personliga	  ideologiska	  övertygelsen,	  och	  i	  motsats	  till	  förhoppningarna	  
i	  diskussionen	  från	  Kwon,	  Moon	  och	  Stefanone	  (2014),	  ser	  inte	  användarna	  ut	  att	  vilja	  ta	  del	  av	  
åsikter	  de	  inte	  tycker	  om,	  och	  den	  personliga	  anpassningen	  av	  innehållet	  i	  sociala	  nätverk	  bidrar	  
möjligtvis	  till	  att	  de	  ser	  mindre	  åsiktsdiversitet	  än	  andra.	  En	  majoritet	  av	  användarna	  har	  även	  
aktivt	  tagit	  bort	  användare	  från	  sitt	  nätverk	  för	  att	  ha	  uttryckt	  åsikter	  de	  inte	  tycker	  om.	  
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Två	  frågor	  i	  enkäten	  var	  avsedda	  för	  att	  mäta	  i	  vilken	  utsträckning	  användarna	  tar	  del	  av	  olika	  
åsikter	  och	  inlägg,	  en	  faktor	  som	  kraftigt	  påverkar	  innehållet	  i	  användarnas	  flöden.	  Respondenterna	  
fick	  svara	  på	  var	  “Följer	  du	  någon	  vars	  åsikt	  du	  tycker	  om?”	  och	  “Följer	  du	  någon	  vars	  åsikter	  du	  inte	  
håller	  med	  om?”,	  tillsammans	  med	  förklaringen	  att	  det	  kunde	  vara	  personer,	  politiker,	  
organisationer	  eller	  liknande.	  Frågorna	  gavs	  tre	  alternativ	  och	  de	  kunde	  välja	  mellan	  följande	  svar,	  
“Nej”,	  “Ja,	  Enstaka”	  och	  “Ja,	  Flera”.	   
	  	  	  	  	  	  
Tabell	  5.1.1	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  5.1.2 

	  
Användarnas	  benägenhet	  att	  följa	  andra	  med	  åsikter	  de	  tycker	  om,	  visar	  ett	  möjligt	  samband	  till	  
deras	  aktivitet.	  I	  två	  av	  grupperna	  med	  de	  mest	  frekventa	  besökare	  svarade	  71	  procent	  respektive	  
77	  procent	  med	  alternativet	  “Ja,	  Flera”.	  I	  de	  två	  mindre	  aktiva	  grupperna	  svarade	  endast	  40	  procent	  
med	  samma	  alternativ.	  På	  den	  andra	  frågan	  indikerar	  inte	  användarens	  aktivitetsnivå	  någon	  
korrelation	  till	  deras	  benägenhet	  att	  följa	  personer	  vars	  åsikter	  de	  inte	  delar.	  	  
	  
De	  två	  mest	  aktiva	  grupperna	  är	  något	  bättre	  på	  att	  följa	  personer	  med	  åsikter	  de	  inte	  delar	  med	  15	  
procent	  respektive	  12	  procent	  som	  angav	  “Ja,	  Flera”,	  i	  kontrast	  till	  0	  procent	  och	  7	  procent	  för	  de	  
andra.	  Den	  stora	  skillnaden	  var	  att	  41,2%	  av	  de	  aktivaste	  användarna	  följer	  enstaka	  andra,	  jämfört	  
med	  respondenterna	  i	  aktivitetskategori	  4-‐9	  och	  10-‐15	  där	  fördelningen	  är	  26,7%	  och	  28,6%.	  Det	  
låga	  antalet	  deltagare	  i	  kategorin	  1-‐3	  utgör	  ett	  problem	  för	  analysen,	  men	  procentuell	  var	  deras	  
svar	  fördelat	  på	  60%	  “Nej”,	  och	  40%	  “Ja,	  Enstaka”.	  De	  aktivaste	  användarna	  kan	  utifrån	  resultaten	  
beskrivas	  som	  något	  bättre	  på	  att	  ta	  del	  av	  obekväma	  åsikter,	  men	  inte	  i	  någon	  utsträckning	  som	  
visar	  på	  en	  statistisk	  korrelation.	  Det	  finns	  istället	  ett	  samband	  mellan	  aktivitetsnivå	  och	  antalet	  
likasinnade	  de	  följer,	  samt	  att	  de	  som	  följer	  flera	  andra	  visar	  ett	  samband	  till	  att	  följa	  fler	  
åsiktsmotståndare.	  
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Tabell	  5.1.3 

 
 
För	  att	  närma	  oss	  ett	  svar	  till	  hypotesen	  kring	  eventuell	  åsiktspolarisering	  i	  användarnas	  flöden	  
krävs	  det	  dock	  mer	  information	  än	  det	  här.	  Det	  är	  av	  intresse	  att	  veta	  vad	  dessa	  personer	  använder	  
sociala	  medier	  till,	  och	  om	  de	  tar	  del	  av	  nyheter	  eller	  andra	  politiska	  inlägg.	  Resultaten	  av	  det	  
speglar	  vad	  dessa	  användare	  läser,	  och	  om	  de	  använder	  sociala	  medier	  för	  att	  ta	  del	  av	  nyheter,	  
åsikter	  och	  debatt.	  För	  att	  mäta	  detta	  jämförs	  antalet	  de	  följer	  med	  åsikter	  de	  tycker	  om,	  och	  i	  vilken	  
utsträckning	  de	  läser	  nyheter	  och	  inlägg	  kopplat	  till	  feminism	  och	  jämställdhet. 
	  
Tabell	  5.1.4	  Följer	  andra	  *	  Läser	  nyheter	  *	  Läser	  om	  feminism	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

	  
Tabell	  5.1.5	  Följer	  motståndare	  *	  Läser	  nyheter	  *	  Läser	  om	  feminism	  

 
Resultaten	  av	  signifikanstestet	  för	  dessa	  grupper	  visar	  ett	  samband	  mellan	  hur	  ofta	  de	  läser	  nyheter	  
i	  sociala	  medier	  och	  antalet	  de	  följer	  med	  åsikter	  de	  tycker	  om.	  Det	  syns	  också	  ett	  något	  svagare	  
samband	  mellan	  mängden	  nyheter	  de	  läser	  via	  sociala	  medier	  och	  deras	  intresse	  av	  att	  läsa	  om	  
feminism	  och	  jämställdhet.	  Resultaten	  visade	  inget	  samband	  mellan	  antalet	  åsiktsmotståndare	  man	  
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följer	  och	  det	  personliga	  intresset	  av	  att	  läsa	  nyheter	  eller	  inlägg	  relaterat	  till	  feminism	  och	  
jämställdhet.	  Det	  sista	  resultatet	  för	  att	  styrka	  alla	  dessa	  samband	  är	  ytterligare	  ett	  signifikanstest.	  
Det	  som	  jämförs	  i	  det	  är	  aktivitetsnivån,	  hur	  ofta	  de	  läser	  nyheter	  och	  hur	  intresserade	  och	  ofta	  de	  
läser	  om	  feminism	  och	  jämställdhet.	  
	  
Tabell	  5.1.6 

 
De	  aktiva	  användarna	  i	  undersökningen	  läser	  troligen	  mer	  nyheter,	  och	  resultatet	  antyder	  också	  att	  
de	  är	  mer	  intresserade	  av	  att	  läsa	  om	  feminism	  och	  jämställdhet	  i	  sociala	  medier.	  Ytterligare	  ett	  
resultat	  som	  är	  värt	  att	  notera	  i	  samband	  med	  aktivitetsgraden	  är	  respondenternas	  svar	  på	  frågan	  
“Har	  du	  någonsin	  tagit	  bort	  en	  användare	  från	  ditt	  nätverk	  för	  att	  ha	  uttryckt	  en	  åsikt	  du	  inte	  håller	  
med	  om?”.	  De	  tre	  aktivaste	  grupperna	  visade	  att	  50	  procent	  eller	  mer	  har	  aktivt	  tagit	  bort	  en	  person	  
för	  att	  ha	  uttryckt	  en	  åsikt	  de	  inte	  håller	  med	  om,	  med	  en	  toppnotering	  på	  64,7%	  av	  de	  allra	  mest	  
aktiva.	  
	  
Tabell	  5.1.7 

 
 
Tabell	  5.1.8.	  Intresse	  av	  att	  läsa	  om	  feminism	  och	  jämställdhet	  *	  Skalfrågor	  om	  användarbeteenden.	   

 
 
En	  indikation	  på	  effekterna	  Noelle-‐Neumann	  beskriver	  i	  tystnadsspiralen	  återfinns	  i	  resultaten	  från	  
tabell	  5.1.8.	  	  
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En	  förutsägelse	  från	  tystnadsspiralen	  var	  att	  de	  som	  upplevde	  att	  opinionen	  var	  på	  deras	  sida,	  
också	  skulle	  vara	  mer	  benägna	  att	  uttrycka	  sina	  åsikter.	  Det	  personliga	  intresset	  av	  att	  läsa	  inlägg	  
relaterade	  till	  feminism	  och	  jämställdhet	  visar	  i	  den	  här	  undersökningen	  korrelationer	  till	  mer	  
självsäkra	  beteenden	  i	  sociala	  medier.	   
 
Respondenter	  med	  ett	  lågt	  intresse	  av	  feminism	  och	  jämställdhet	  visar	  negativa	  korrelationer	  som	  
indikerar	  att	  de	  utövar	  högre	  grader	  av	  självkontrollerande	  beteenden.	  I	  sociala	  medier	  har	  de	  
svårare	  att	  uttrycka	  åsikter,	  diskuterar	  oftare	  med	  nära	  vänner,	  anser	  att	  det	  är	  smartare	  att	  hålla	  
tyst	  om	  åsikter	  de	  tror	  att	  nätverket	  inte	  delar,	  de	  blir	  obekvämare	  om	  de	  ställs	  frågor	  där	  de	  är	  
medvetna	  om	  att	  det	  råder	  en	  opinionskonflikt,	  och	  undviker	  i	  större	  utsträckning	  att	  kommentera	  
på	  åsikter	  i	  sitt	  flöde	  de	  inte	  håller	  med	  om.	  	  
	  
Enkäten	  kunde	  inte	  mäta	  respondenternas	  beteende	  specifikt	  i	  jämställdhetsfrågor	  på	  sociala	  
medier,	  men	  resultaten	  i	  denna	  tabell	  kan	  möjligtvis	  vara	  en	  indikation	  på	  sekundära	  effekter	  av	  det	  
förväntade	  beteendet.	  Användarnas	  personliga	  intresse	  av	  att	  läsa	  inlägg	  relaterat	  till	  feminism	  och	  
jämställdhet	  följer	  också	  deras	  uppfattning	  av	  vad	  majoriteten	  i	  deras	  nätverk	  tycker	  om	  det. 
 
Tabell	  5.1.9	  

 
	  
	  

5.2	  Beteendeindikationer	  kring	  självcensurering 

I	  korrelationsmätningar	  återfinns	  ett	  samband	  mellan	  användarnas	  aktivitetsnivå	  i	  sociala	  medier,	  
och	  hur	  frekvent	  de	  tar	  bort	  inlägg	  de	  påbörjat,	  och	  hur	  ofta	  de	  tar	  bort	  inlägg	  efter	  publicering.	  
Korrelationer	  hittades	  också	  i	  svaren	  på	  skalfrågorna	  som	  indikerar	  att	  användare	  med	  ett	  mindre	  
nätverk,	  visar	  starkare	  tendenser	  till	  att	  utöva	  självcensurering	  och	  upplever	  en	  starkare	  normativ	  
press.	  Det	  resultatet	  är	  i	  linje	  med	  en	  hypotes	  från	  tidigare	  forskning	  men	  som	  inte	  kunde	  styrkas	  i	  
den	  studien. 
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Signifikanstest	  mellan	  nätverksstorlek,	  aktivitet	  och	  hur	  ofta	  användarna	  tar	  bort	  inlägg.	  Tabell	  5.2.1 

 
	  
Resultaten	  i	  det	  här	  fallet	  visar	  endast	  ett	  samband	  mellan	  aktivitet	  och	  frågorna.	  De	  aktiva	  
användarna	  har	  fler	  vänner	  i	  sitt	  nätverk	  och	  raderar	  mer	  frekvent	  innehåll	  de	  redan	  publicerat	  
eller	  påbörjat.	  Det	  gick	  inte	  att	  se	  någon	  korrelation	  mellan	  antalet	  vänner	  och	  hur	  frekvent	  
användarna	  tar	  bort	  inlägg	  de	  påbörjat	  eller	  efter	  publicering.	  Totalt	  svarade	  59	  procent	  att	  de	  
raderat	  inlägg	  efter	  publicering,	  och	  73	  procent	  svarade	  att	  de	  raderat	  inlägg	  de	  påbörjat	  före	  de	  
publicerats.	  Resultaten	  styrker	  inget	  samband	  mellan	  användarnas	  aktivitetsnivå	  och	  skalfrågorna	  
relaterade	  till	  användarbeteenden	  gällande	  självcensurering	  och	  normativ	  press.	  Det	  hittades	  dock	  
korrelationer	  mellan	  antalet	  vänner	  och	  deras	  svar	  på	  skalfrågorna	  som	  var	  i	  linje	  den	  första	  
hypotesen	  från	  studien	  av	  Hazel	  Kwon,	  Moon	  och	  Stefanone	  (2014).	  Den	  första	  hypotesen	  de	  ställer	  
är	  att	  mindre	  nätverk	  producerar	  starkare	  normativa	  influenser,	  och	  att	  antalet	  vänner	  kommer	  
visa	  negativa	  korrelationer	  till	  självcensurerande	  beteenden.	  De	  kunde	  dock	  inte	  själva	  styrka	  den	  
hypotesen	  från	  resultaten	  i	  deras	  studie.	  
 
Tabell	  5.2.2	  

 
	  
I	  linje	  med	  deras	  hypotes	  återfinns	  i	  den	  här	  tabellen	  några	  av	  de	  förväntade	  resultaten.	  Det	  
hittades	  ingen	  korrelation	  till	  antalet	  vänner	  och	  hur	  lätt	  de	  har	  för	  att	  uttrycka	  åsikter	  i	  sociala	  
medier,	  inte	  heller	  att	  det	  är	  smartare	  att	  hålla	  tyst	  i	  frågor	  där	  de	  inte	  är	  överens.	  De	  negativa	  
korrelationerna	  visar	  dock	  att	  respondenter	  med	  ett	  lägre	  antal	  vänner	  ger	  högre	  utslag	  i	  ett	  flertal	  
av	  skalfrågorna.	  De	  diskuterar	  vanligtvis	  bara	  med	  nära	  vänner,	  blir	  oftare	  obekväma	  av	  frågor	  om	  
sin	  åsikt	  där	  de	  inte	  är	  överens,	  kommenterar	  mindre	  på	  åsikter	  de	  inte	  håller	  med	  om,	  och	  
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undviker	  i	  högre	  utsträckning	  att	  publicera	  inlägg	  när	  de	  inte	  vet	  om	  det	  är	  acceptabelt	  i	  deras	  
nätverk.	  Respondenterna	  som	  anser	  att	  det	  är	  smartare	  att	  hålla	  tyst	  i	  frågor	  där	  de	  är	  medvetna	  
om	  en	  opinionskonflikt,	  visar	  också	  flera	  korrelationer	  till	  hur	  de	  svarat	  på	  de	  övriga	  skalfrågorna.	  
 
Tabell	  5.2.3	  

 
 
	  
Respondenternas	  ålder	  visar	  också	  en	  viss	  korrelation	  till	  hur	  de	  svarat	  på	  frågan	  “Det	  är	  smartare	  
att	  hålla	  tyst	  om	  en	  åsikt	  jag	  vet	  att	  de	  flesta	  andra	  inte	  delar”,	  där	  yngre	  personer	  ger	  ett	  starkare	  
medhåll	  för	  påståendet.	  I	  artikeln	  Self-‐Censorship	  on	  Facebook	  av	  Sauvik	  Das	  och	  Adam	  Kramer	  
(2013)	  visade	  resultaten	  att	  äldre	  personer	  censurerar	  sig	  själva	  i	  mindre	  utsträckning	  än	  de	  yngre	  
respondenterna.	  Den	  enda	  korrelationen	  som	  hittades	  i	  denna	  studie	  mellan	  ålder	  och	  självcensur	  
var	  att	  de	  yngre	  gav	  starkare	  medhåll	  på	  den	  här	  specifika	  skalfrågan,	  och	  syns	  här	  i	  tabell	  5.2.4.	  
 
Tabell	  5.2.4	  

 
 
 

5.3	  Analys	  och	  diskussion	  
Den	  här	  diskussionen	  är	  inte	  ute	  efter	  att	  ta	  ställning	  för	  vilka	  åsikter	  som	  är	  rätt,	  eller	  ett	  försök	  att	  
argumentera	  för	  att	  främlingsfientliga	  eller	  misogyna	  åsikter	  bör	  få	  större	  utrymme	  eller	  ökad	  
exponering	  i	  användares	  flöden	  som	  inte	  delar	  dessa	  åsikter.	  Resultaten	  kan	  dock	  indikera	  att	  om	  
organisationer	  eller	  andra	  debattörer	  vill	  nå	  ut	  till	  oliksinnade,	  är	  det	  inte	  troligt	  att	  det	  kommer	  nå	  
ut	  till	  dessa	  åsiktsmotståndares	  nyhetsflöde.	  Internet	  har	  ofta	  diskuterats	  för	  dess	  möjligheter	  till	  
att	  fungera	  som	  ett	  verktyg	  för	  demokratisering	  av	  nyheter.	  Det	  ger	  hela	  världens	  befolkning	  
möjligheten	  att	  ta	  del	  av	  nyheter	  och	  åsikter	  från	  en	  valfri	  nyhetskälla,	  dygnet	  runt,	  och	  det	  finns	  
det	  alla	  möjligheter	  för	  att	  ta	  del	  av	  nyheter	  på	  detta	  sätt.	  I	  den	  tidigare	  forskningen	  diskuterades	  
förhoppningarna	  att	  de	  sociala	  medierna	  har	  potentialen	  att	  minska	  åsiktspolarisering	  genom	  de	  
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stora	  sociala	  nätverken	  de	  utgör,	  den	  mångfald	  av	  åsikter	  människor	  kan	  bidra	  till	  att	  publicera.	  I	  
resultaten	  från	  den	  här	  undersökningen,	  om	  än	  studien	  är	  begränsad	  i	  sitt	  omfång,	  ser	  användarna	  
ut	  att	  snarare	  isolera	  sig	  från	  åsikter	  de	  inte	  tycker	  om,	  och	  inte	  som	  förhoppningen	  var	  att	  sociala	  
medier	  skulle	  exponerar	  medlemmarna	  för	  en	  större	  diversitet	  av	  åsikter.	  Inom	  mediaforskning	  
och	  psykologi	  har	  dessa	  beteenden	  hittats	  tidigare	  inom	  områden	  som	  selektiv	  exponeringsteori,	  
och	  ur	  det	  psykologiska	  perspektivet	  konfirmationsbias.	  Drastiskt	  förenklat	  kan	  det	  förklaras	  som	  
att	  vi	  människor	  har	  en	  tendens	  att	  söka	  upp	  den	  information	  som	  bekräftar	  vår	  redan	  intagna	  
världsbild	  och	  åsikter,	  samtidigt	  som	  vi	  undviker,	  ignorerar	  eller	  aktivt	  feltolkar	  information	  som	  
inte	  passar	  in	  i	  den	  bilden.	  Riktigt	  så	  drastiska	  resultat	  återfinns	  inte	  i	  den	  här	  studien,	  men	  vissa	  
indikationer	  finns.	  
 
Att	  allt	  fler	  människor	  använder	  sociala	  medier	  som	  en	  källa	  för	  nyheter	  är	  en	  trend	  som	  har	  
fortsatt	  att	  öka	  de	  senaste	  åren	  och	  troligtvis	  inte	  kommer	  att	  avta.	  Ett	  problem	  med	  detta	  är	  att	  
användarna	  nästan	  uteslutande	  tar	  del	  av	  nyheter	  och	  innehåll	  som	  bekräftar	  deras	  redan	  befintliga	  
åsikter	  och	  sällan	  tar	  del	  av	  nyheter	  från	  meningsmotståndare.	  Tidigare	  forskning	  har	  visat	  hur	  
selektiv	  exponering	  av	  nyheter	  indirekt	  leder	  till	  ökad	  politisk	  åsiktspolarisering,	  och	  denna	  
isolerade	  läsning	  och	  exponering	  användare	  själva	  utövar	  riskerar	  att	  leda	  till	  allt	  starkare	  
konfirmationsbias	  för	  sin	  egen	  övertygelse.	  I	  resultaten	  från	  den	  här	  undersökningen	  och	  i	  hänsyn	  
till	  tidigare	  forskning,	  finns	  det	  indikationer	  som	  talar	  för	  att	  innehållet	  i	  de	  mest	  aktiva	  
användarnas	  sociala	  medier	  riskerar	  att	  vara	  mer	  åsiktspolariserade	  än	  de	  mindre	  aktiva	  
användarna.	  De	  aktiva	  följer	  fler	  personer	  med	  åsikter	  de	  tycker	  om,	  de	  läser	  mer	  nyheter	  i	  sociala	  
medier	  och	  i	  det	  här	  fallet	  läser	  de	  i	  större	  utsträckning	  om	  feminism	  och	  jämställdhet	  än	  
användare	  med	  lägre	  aktivitet.	  Det	  visade	  sig	  också	  i	  resultaten	  att	  majoriteten	  av	  användarna	  
uppvisade	  samma	  tendenser	  till	  att	  nästan	  bara	  följa	  och	  läsa	  innehåll	  och	  åsikter	  från	  källor	  de	  
tycker	  om.	  	  
	  
Vilka	  sidor	  användarna	  följer	  är	  avgörande	  för	  innehållet	  användarna	  ser	  i	  sitt	  flöde	  och	  i	  vilken	  
utsträckning.	  Då	  innehållet	  användarna	  ser	  påverkas	  av	  deras	  intressen	  och	  vilka	  de	  aktivt	  visat	  att	  
de	  tycker	  om,	  är	  det	  troligtvis	  sällan	  de	  exponeras	  för	  åsikter	  de	  inte	  tycker	  om	  annat	  än	  genom	  att	  
det	  debatteras	  genom	  ett	  filter	  av	  likasinnade.	  En	  majoritet	  av	  användarna	  och	  framförallt	  de	  mest	  
aktiva	  användarna	  har	  även	  tagit	  bort	  personer	  för	  att	  ha	  uttryck	  en	  åsikt	  de	  inte	  var	  tyckte	  om,	  ett	  
resultat	  som	  kan	  vara	  en	  indikation	  på	  hur	  användarna	  också	  aktivt	  isolerar	  sig	  från	  obekväma	  
opinioner	  i	  sociala	  medier.	  Traditionella	  dagstidningar	  kan	  inte	  heller	  ignorera	  deras	  målgruppers	  
intressen,	  men	  de	  saknar	  möjligheten	  att	  designa	  en	  tidning	  för	  varje	  specifik	  läsare.	  Personalized	  
content	  som	  beskrevs	  tidigare	  är	  den	  teknik	  som	  ger	  webbtjänsterna	  den	  unika	  möjligheten	  att	  
presentera	  människor	  för	  ett	  skräddarsytt	  flöde	  när	  de	  besöker	  sina	  sociala	  medier,	  samt	  i	  
prioriteringen	  av	  resultaten	  de	  ser	  från	  sökmotorer	  när	  de	  letar	  information.	  När	  användare	  aktivt	  
isolerar	  sig	  från	  obekväma	  åsikter	  genom	  att	  de	  tar	  bort	  andra,	  eller	  att	  de	  själva	  raderas	  för	  sina	  
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åsikter,	  riskerar	  det	  att	  ytterligare	  förstärka	  deras	  egen	  uppfattning	  av	  opinionsklimatet	  utifrån	  
sina	  preferenser,	  och	  förstärka	  effekterna	  av	  åsiktspolarisering.	  Konsekvensen	  av	  det	  blir	  att	  det	  
förstärker	  känslan	  av	  att	  majoriteten	  är	  på	  deras	  sida,	  oavsett	  i	  vilken	  utsträckning	  det	  är	  realistiskt	  
förankrat	  i	  samhället.	  Sociala	  medier	  riskerar	  att	  bli	  en	  ekokammare	  där	  användarna	  isoleras	  i	  en	  
miljö	  av	  likasinnade,	  som	  också	  förstärker	  uppfattningen	  att	  majoriteten	  är	  på	  deras	  sida	  och	  ökar	  
benägenheten	  att	  uttrycka	  sig.	  (Noelle-‐Neumann	  1974,	  24)	  
 

5.4	  Normativ	  press 
Användarna	  med	  små	  nätverk	  och	  ett	  mindre	  antal	  vänner	  gav	  här	  starkare	  utslag	  på	  en	  mängd	  
självövervakande	  beteenden	  än	  användarna	  med	  större	  nätverk.	  Vid	  en	  första	  reflektion	  kan	  det	  ses	  
som	  paradoxalt	  utifrån	  Foucault	  och	  Panoptikonmodellen	  av	  övervakning,	  men	  vid	  närmare	  
eftertanke	  framstår	  det	  egentligen	  som	  ett	  helt	  förväntat	  beteende.	  En	  metafor	  för	  att	  visa	  detta	  kan	  
vara	  att	  tänka	  sig	  en	  människa	  i	  staden,	  kontra	  en	  människa	  från	  en	  mindre	  by.	  Personer	  från	  
mindre	  samhällen	  berättar	  ofta	  om	  hur	  “alla	  vet	  vem	  alla	  är,	  och	  alla	  vet	  vad	  alla	  gör”,	  samtidigt	  som	  
storstädernas	  anonymitet	  kan	  pekas	  ut	  som	  en	  av	  faktorerna	  till	  vad	  vissa	  anser	  är	  dess	  relativa	  
dekadens.	  Sett	  ut	  det	  här	  perspektivet	  är	  det	  inte	  omöjligt	  att	  tänka	  sig	  att	  personer	  med	  ett	  mindre	  
nätverk	  har	  en	  mer	  personlig	  närhet	  till	  nätverket,	  och	  upplever	  en	  starkare	  känsla	  av	  att	  andra	  är	  
medvetna	  om	  deras	  agerande	  i	  sociala	  medier.	  Personer	  med	  ett	  stort	  antal	  vänner,	  de	  med	  
exempelvis	  700	  eller	  mer,	  kanske	  istället	  upplever	  att	  deras	  inlägg	  bara	  är	  en	  droppe	  i	  havet	  av	  den	  
mängd	  poster	  som	  passerar	  i	  deras	  nyhetsflöde,	  och	  saknar	  en	  personlig	  närhet	  till	  en	  majoritet	  av	  
personerna	  de	  är	  vän	  med	  på	  Facebook. Det	  svåra	  med	  att	  dra	  någon	  slutsats	  kring	  det	  fenomenet	  
utifrån	  den	  här	  studien,	  är	  de	  olika	  lagren	  av	  psykologiska	  fenomen	  och	  mänsklig	  natur	  som	  rör	  
dessa	  beteenden.	  I	  Tystnadsspiralen	  nämns	  en	  sådan	  psykologisk	  faktor	  som	  “rädsla	  för	  isolering”,	  
och	  utöver	  det	  kan	  det	  tänkas	  finnas	  en	  rad	  olika	  faktorer	  som	  bidrar	  till	  hur	  självsäkra	  eller	  
konflikträdda	  personer	  är. 
 
Även	  om	  enkäten	  inte	  undersökte	  om	  användarna	  utövade	  självcensurerande	  beteenden	  i	  
diskussion	  av	  specifikt	  feminism-‐	  och	  jämställdhetsfrågor,	  är	  det	  intressant	  att	  diskutera	  en	  
indikation	  i	  resultaten	  som	  tyder	  på	  att	  det	  möjligtvis	  finns	  ett	  sådant	  samband.	  Statistiken	  visar	  en	  
korrelation	  på	  användarnas	  intresse	  av	  feminism,	  och	  styrkan	  i	  deras	  medhåll	  på	  skalfrågorna	  kring	  
självcensurerande-‐	  och	  övervakande	  beteenden.	  Utifrån	  effekterna	  från	  Tystnadsspiralen	  och	  
Foucaults	  diskussioner	  av	  effekterna	  en	  upplevd	  övervakning	  leder	  till,	  är	  det	  förväntat	  att	  de	  som	  
inte	  tycker	  om	  dessa	  samhällsfrågor	  också	  upplever	  en	  starkare	  normativ	  press,	  och	  
självreglerande	  sitt	  beteende	  mer	  frekvent	  inför	  andra.	  Användarna	  med	  ett	  lägre	  intresse	  av	  
feminism	  visade	  korrelationer	  till	  dessa	  förväntade	  resultat	  på	  fem	  av	  sex	  skalfrågor,	  mer	  än	  någon	  
annan	  jämförelse	  av	  variabler	  kunde	  visa	  på.	   
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6.	  Slutdiskussion	   
Bakgrunden	  till	  undersökningen	  har	  sin	  grund	  i	  ett	  personligt	  intresse	  av	  internets	  utveckling,	  och	  
hur	  det	  förändrade	  vardagen	  för	  min	  egen	  och	  kommande	  generationer.	  I	  min	  egen	  uppväxt	  under	  
90-‐talet	  var	  de	  flesta	  på	  högstadiet	  redan	  medvetna	  om	  att	  det	  som	  hamnar	  på	  nätet,	  kommer	  också	  
alltid	  att	  finnas	  kvar	  på	  nätet.	  På	  den	  tiden	  var	  det	  dock	  nästintill	  otänkbart	  att	  vara	  medlem	  på	  
samma	  sida	  som	  sina	  föräldrar,	  och	  det	  var	  definitivt	  uteslutet	  att	  aktivt	  dela	  innehåll	  de	  kunde	  ta	  
del	  av.	  Idag	  är	  användandet	  av	  de	  sociala	  mötesplatserna	  på	  internet	  en	  självklarhet	  i	  nästan	  alla	  
åldersgrupper,	  och	  konstant	  social	  interaktion	  och	  insyn	  i	  andras	  liv	  har	  blivit	  en	  del	  av	  vardagen.	  
En	  djupare	  förståelse	  för	  vilken	  inverkan	  denna	  ständiga	  sociala	  närvaro	  egentligen	  har	  på	  
människors	  liv	  återstår	  att	  se.	  Farhågorna	  från	  tidigare	  studier	  att	  den	  ökande	  användningen	  av	  
sociala	  medier	  riskerar	  att	  förstärka	  användarnas	  åsiktspolarisering,	  återfanns	  även	  i	  resultaten	  
från	  den	  här	  undersökningen.	  Även	  att	  de	  med	  mindre	  sociala	  nätverk	  var	  försiktigare	  än	  andra,	  
möjligtvis	  på	  grund	  av	  en	  effekt	  där	  det	  mindre	  nätverket	  upplevs	  mer	  personligt	  och	  övervakande.	  
Det	  var	  också	  i	  viss	  mån	  nedslående	  att	  se	  tendenser	  till	  att	  användare	  aktivt	  tar	  bort	  personer	  med	  
åsikter	  de	  inte	  tycker	  om,	  istället	  för	  att	  utnyttja	  den	  potential	  sociala	  medier	  har	  för	  diskussion	  och	  
utryck	  för	  en	  mångfald	  av	  opinioner. 
 
För	  att	  återkoppla	  till	  en	  tidigare	  del	  i	  uppsatsen	  om	  Arbetsförmedlingens	  uttalande	  att	  tre	  av	  fyra	  
arbetsgivare	  googlar	  de	  jobbsökande,	  så	  är	  det	  förståeligt	  att	  det	  idag	  är	  en	  naturlig	  del	  av	  
urvalsprocess.	  Men	  vad	  blir	  konsekvenserna	  av	  det	  här	  för	  personer	  som	  har	  olämpligt	  innehåll	  på	  
internet?	  Det	  kan	  vara	  svårt,	  för	  att	  inte	  säga	  nästintill	  omöjligt,	  att	  ta	  bort	  olämpligt	  innehåll	  även	  
om	  de	  tar	  till	  juridisk	  hjälp.	  Det	  kan	  då	  gälla	  allt	  från	  gamla	  fyllebilder	  flera	  år	  bakåt	  i	  tiden,	  till	  
mörkare	  och	  rent	  av	  olagliga	  publiceringar.	  Dessa	  “olämpligheter”	  riskerar	  att	  förbli	  synliga	  en	  
väldigt	  lång	  tid	  framöver,	  och	  har	  potentialen	  att	  förstöra	  ett	  yrkesliv	  för	  personer	  som	  i	  många	  fall	  
är	  hjälplösa	  att	  göra	  något	  åt	  saken.	  	  
	  
Ytterligare	  en	  oroväckande	  aspekt	  av	  detta	  är	  att	  kvinnor	  riskerar	  att	  bli	  en	  speciellt	  utsatt	  grupp	  i	  
framtiden,	  där	  aktörer	  som	  den	  nu	  stängda	  sidan	  The	  Pink	  Meth	  är	  ett	  särskilt	  hänsynslöst	  exempel.	  
Fram	  tills	  dess	  att	  sidan	  stängdes	  av	  FBI	  i	  november	  2014	  var	  det	  en	  central	  plattform	  för	  var	  som	  
kallas	  hämndporr,	  där	  stulna	  eller	  tidigare	  privata	  nakenbilder	  publicerades.	  Tillsammans	  med	  
bilderna	  på	  tjejer	  visades	  även	  länkar	  till	  deras	  konton	  i	  sociala	  medier,	  telefonnummer,	  och	  ibland	  
även	  kontaktinformation	  till	  deras	  föräldrar,	  arbetsgivare,	  syskon	  och	  andra	  i	  deras	  sociala	  nätverk.	  
Informationen	  kunde	  sedan	  användas	  för	  att	  kontakta	  kvinnorna	  och	  utpressa	  dem	  till	  att	  skicka	  
nya	  bilder,	  under	  hot	  att	  de	  annars	  skulle	  få	  sina	  liv	  förstörda.	  De	  som	  drabbas	  av	  dessa	  saker	  blir	  
då	  inte	  bara	  förnedrande	  genom	  publiceringen,	  de	  tvingas	  i	  dagsläget	  också	  leva	  med	  vetskapen	  att	  
nästintill	  alla	  arbetsgivare	  de	  hädanefter	  kontaktar	  kan	  stöta	  på	  deras	  stulna	  bilder.	  Det	  har	  även	  
hänt	  att	  offren	  för	  sådan	  utpressning	  till	  slut	  tagit	  sitt	  liv	  på	  grund	  av	  trakasserierna,	  något	  som	  
visat	  sig	  i	  ett	  antal	  nyhetsartiklar	  från	  de	  senaste	  åren.	  (Lallie,	  Harjinder	  Singh	  2013) 



 23 

6.1	  Metodkritik	  och	  förslag	  till	  framtida	  forskning	   
Den	  kvantitativa	  metoden	  var	  inte	  utan	  nackdelar,	  och	  efter	  att	  resultaten	  var	  sammanställda	  och	  
redovisade	  återstår	  en	  rad	  intressanta	  frågor	  för	  vidare	  forskning.	  När	  undersökningen	  utfördes	  
blev	  det	  tydligt	  att	  sociala	  medier	  och	  dess	  inverkan	  på	  människors	  sociala	  beteende	  var	  något	  som	  
intresserade	  flera	  av	  deltagarna.	  Det	  var	  vanligt	  att	  de	  ville	  fortsätta	  att	  ämnet	  och	  berätta	  vidare	  
om	  deras	  intryck	  och	  tankar	  kring	  den	  ständiga	  närvaron	  de	  sociala	  plattformarna	  utgör	  i	  deras	  
vardag.	  Utöver	  medieteorier	  vore	  det	  även	  intressant	  att	  fortsätta	  undersöka	  området	  från	  andra	  
infallsvinklar	  och	  metoder,	  där	  mer	  psykologiska	  perspektiv	  och	  kanske	  en	  lägre	  skalnivå	  med	  
intervjuer.	  Ett	  personligt	  intresse	  för	  fortsatta	  studier	  vore	  nog	  att	  vidare	  utforska	  i	  vilken	  grad	  folk	  
upplever	  att	  den	  nya	  och	  konstanta	  sociala	  interaktionen	  upplevs	  ur	  ett	  perspektiv	  av	  övervakning.	  
Som	  Foucault	  själv	  skriver	  behövs	  ingen	  kontinuerlig	  övervakare	  för	  att	  utöva	  en	  normativ	  
inverkan	  på	  människors	  beteende.	  Ett	  närliggande	  område	  av	  intresse	  att	  gå	  vidare	  med	  är	  att	  
också	  att	  undersöka	  hur	  unga	  personer	  tänker	  kring	  vetskapen	  att	  olämplig	  information	  har	  
potentialen	  att	  förstöra	  deras	  framtida	  möjligheter,	  och	  om	  det	  är	  något	  som	  påverkar	  deras	  
vardag. 
 
En	  fortsatt	  kvantitativ	  möjlighet	  för	  de	  med	  tillgång	  till	  större	  databaser	  i	  samarbete	  med	  företagen	  
själva,	  vore	  att	  utföra	  analyser	  på	  en	  nivå	  som	  på	  senare	  tid	  trendigt	  har	  getts	  det	  trendiga	  namnet	  
“big	  data”.	  Ett	  par	  aktörer	  har	  idag	  tillgång	  till	  användardata	  över	  beteenden	  från	  flera	  miljoner	  
användare,	  och	  potentialen	  i	  ett	  sådant	  underlag	  används	  redan	  för	  att	  förutsäga	  beteenden	  på	  allt	  
från	  individnivå	  till	  hela	  nationer,	  och	  ett	  enkelt	  exempel	  är	  att	  Google	  vet	  idag	  före	  sjukhusen	  när	  
influensan	  har	  kommit	  för	  vintern.	  Facebook	  som	  är	  en	  dominerande	  aktörer	  på	  nätet	  samarbetar	  
redan	  idag	  med	  forskare	  för	  analys	  av	  användarbeteenden,	  men	  etiska	  och	  juridiska	  aspekter	  kan	  
göra	  det	  svårt	  att	  ta	  del	  av	  detta	  för	  utomstående.	   
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Bilagor 

 

Namn (frivilligt):   epost (frivilligt): 

 
Ålder:____________ 
 

Vilka av dessa sociala medier använder du? 
❏ Facebook  

❏ Instagram 

❏ Twitter 

 

Ungefär hur många vänner har du på din facebook? 
Svar:_______________________________________ 

 

Hur många gånger per dag kollar du dina sociala medier? 
❏ 13   

❏ 49  

❏ 10+ 

❏ För mycket för att kunna veta siffran 

 

Hur ofta lägger du själv upp inlägg? (Bilder, text, länkar, video, statusuppdateringar) 
❏ Aldrig 

❏ Någong gång per år 

❏ Varje månad 

❏ Varje vecka 

❏ Varje dag 

❏ Flera gånger per dag 

 

Följer du någon vars åsikter du tycker om? (ex. Person, organisation, politiker) 
❏ Nej 

❏ Ja, enstaka 

❏ Ja, flera. 

 

Följer du någon vars åsikter du inte håller med om? (ex. Person, organisation, politiker) 
❏ Nej 

❏ Ja, enstaka 

❏ Ja, flera 

 

Använder du sociala medier för att läsa nyheter?  
❏ Nej / nästan aldrig 

❏ Ja, om det är något en vän lägger upp. 

❏ Ja, flera gånger per dag.  

❏ Ja, ofta och jag deltar också i diskussioner och kommenterar. 
 
Är du intresserad av att läsa om feminism och jämnställdhetsfrågor på sociala medier?  

❏ Nej / nästan aldrig 

❏ Ja, om det är något en vän lägger upp. 

❏ Ja, det mesta som syns i mitt flöde läser jag.  

❏ Ja, jag deltar också i diskussioner och kommenterar. 

 



Bilagor 

 

Vad tror du att majoriteten av dina vänner på sociala medier tycker om feminism? 
❏ Tycker inte om det 

❏ Inte intresserad 

❏ Är intresserade 

❏ Är intresserade och positiva till det 

 

Upplever du att massmedias åsikter kring feminism och jämnställdhet skiljer sig från hur du 
upplever vad ditt nätverk tycker om det? 

❏ Nej 

❏ Ja 

❏ Vet inte 

❏ Annat: ___________________________________________________________________ 

 

Från en skala på 110, bedöm hur mycket du håller med om dessa påståenden angående dina 
sociala medier.  (1, håller inte alls med. 10, instämmer helt. Notera i marginalen) 
 

1. Det är enkelt för mig att öppet uttrycka åsikter och säga till folk när jag inte håller med om vad de skriver.   

 

2. Om jag diskuterar något är det vanligtvis bara med personer jag litar på eller känner väl.  
 

3. Det är smartare att hålla tyst om en åsikt jag vet att de flesta andra inte delar. 

 

4. Jag blir obekväm om någon vill fråga mig om en åsikt i en fråga där jag vet att vi inte är överens. 

 

5. Det har ofta hänt att någon skriver saker jag inte håller med om, men inte kommenterat det. 

 

6. Jag undviker att lägga upp saker jag är osäker på om det är accepterat i mitt nätverk. 

 

Händer det att du tagit bort inlägg du skrivit efter de är publicerade, och i så fall hur ofta? 
Svar:_____________________________________________________________________________ 

 

Händer det att du börjar skriva inlägg men raderar dom före publicering? 
Svar:_____________________________________________________________________________ 

 

Om du svarat ja: Vad kan vara några skäl till det? 
Svar:_____________________________________________________________________________ 

 

Har du någonsin tagit bort en person från ditt nätverk för att den uttryckt en åsikt du inte håller med 
om? 
Ja(  )    Nej (  )    Vet inte (  ) 

 
Upplever du att en minoritet av ditt sociala nätverk bestämmer vilka åsikter som är accepterade? 
Ja (  ) Nej (  ) Ingen åsikt (  ) 

 

Om du svarat ja, skiljer sig deras åsikter från vad du själv tror att folk tycker? 
Svar:______________________________________________________________________________ 



Bilagor 

 

Sociala Medier och användarbeteenden 

 

Enkäten avser att undersöka användarbeteenden och åsikter kring opinionsklimatet i 

sociala medier.  

 

Undersökningen innehåller också frågor kring feminism och jämnställdhet i sociala medier. 

Är du inte intresserad av sådana frågor är du ändå av värde för undersökningen, och dina 

svar är fortfarande relevanta. 

 

Har du vidare frågor kan du kontakta mig som utför undersökningen, Tomas Tuoma, 

genom någon av dessa metoder. Telefon 070 38 11 335 eller e-post: 

tomas.tuoma@gmail.com 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Umeå Universitet, December 2014. 


