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FRÅGA 1-4 

 

Lindell, Marina; Strandberg, Kim; Himmelroos, Staffan & Grönlund, Kimmo (2018) 

”Samtal om svenskan: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i 

likasinnade grupper”. Politiikka 

 

 

1.  Vilket är det generella åsiktsläget om svenska språket i Finland? (max. 4 poäng) 

 

Spänningarna mellan den finska och svenska språkgruppen i Finland har oftast varit relativt 

små. På senare tid har dock kritiken av svenskans ställning i Finland hårdnat. För det första 

syns detta genom en aktivism på olika internetforum sedan början av 2000-talet. För det 

andra har sannfinländarnas ökade väljarstöd gett en stark partipolitisk plattform för dessa 

röster. Den ökade aktiviteten i denna fråga märks också genom att flera medborgarinitiativ 

mot de obligatoriska studierna i svenska för finskspråkiga eller svenskans roll som 

nationalspråk. 

 

Å andra sidan finns det också många finskspråkiga som värnar om ett tvåspråkigt Finland. 

Stödet för svenskan hos den politiska eliten framgick tydligt av hur riksdagens röster föll i 

behandlingen av det medborgarinitiativ som ville avskaffa den obligatoriska 

skolundervisningen i svenska. 

 

 

 

2. Vad menas med deliberation och deliberativ diskussion? (max. 4 poäng) 

 

 

Termen deliberation används för att beskriva en diskussion där deltagarna lägger fram 

argument, överväger och reflekterar över varandras preferenser och fattar ett gemensamt 

beslut. I en deliberativ diskussion finns samtalsregler som betonar ömsesidighet, respekt och 

öppenhet gentemot andras argument. Ofta används även en moderator för att se till att alla 

har möjlighet att göra sin röst hörd. 

 

 

3. Vilket är syftet med studien som rapporteras i artikeln? (max. 4 poäng) 

 

 

Syftet med studien är att testa huruvida deliberation kan hindra gruppolarisering gällande 

åsikter om det svenska i Finland. Kan en glidning mot mer extrema åsikter förhindras? 

Huvudantagandet är att enklavsamtal utan särskilda samtalsregler leder till gruppolarisering 

medan deliberation i enklavsamtal dämpar gruppolarisering. Forskningsfrågan är huruvida 

åsikterna om det svenska i Finland blir mer extrema i enklavsamtal där det saknas moderator 

och deliberativa samtalsregler än i diskussioner där dessa finns. 
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4. Det finns två huvudsakliga förklaringar till varför åsikter blir mer extrema i likasinnade 

grupper. Vilka är de? (max. 4 poäng) 

 

De två huvudsakliga förklaringarna är effekter av information och effekter av sociala normer. 

Den första förklaringen hävdar att gruppolarisering beror på att informationen är snedvriden 

i majoritetens riktning utan att gruppmedlemmarna vet om eller märker det. Den initialt 

rådande åsikten får därmed mer stöd i diskussionen, vilket leder till att den initiala åsikten i 

gruppen förstärks. Det finns även forskning som visar att människor överlag är mer benägna 

att tro på argument och information som stöder deras initiala åsikt, än information som inte 

överensstämmer med denna åsikt. 

 

En annan förklaring betonar att det i likasinnade grupper finns en anpassning till den sociala 

normen. När individerna anpassar sig till de förväntningar andra har på dem och de undviker 

att uppträda på ett sätt som väcker andras ogillande handlar det om normativt inflytande. I 

gruppdiskussioner söker individen stöd för sin åsikt, och stöd förstärker den egna initiala 

åsikten. 
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FRÅGA 5-7 

 

Fjellman, Elin; Gustafsson, Nils & Sundström, Malena Rosén (2018) ”Ungas politiska  

(icke-)deltagande på sociala medier – hellre offline?”. Sociologisk Forskning 

 

 

5. Förklara kort följande begrepp (max. 6 poäng): 

 

a) Hybridmediesystem 

 

Ett mediesystem där traditionella och nya medier kompletterar varandra (2p). 

 

 

b) Slacktivism  

 

”Billiga” politiska handlingar i nätet, t.ex. klicka eller tycka om något (2p). 

 

 

c) Personliga handlingsramar  

 

Små bitar av digitalt innehåll som lätt kan omformas och användas för att uttrycka 

sin identitet (2p). 

 

(Alt. Liknar memer (1p)) 

 

 

6. På basis av litteraturöversikten i artikeln, vilka sociala och psykologiska faktorer påverkar 

deltagande i sociala medier och hur? (max. 5 poäng) 

 

Tidigare studier har visat att deltagande i sociala medier påverkas av en upplevelse av 

polarisering och hård ton i nätdiskussionerna. Aktiva deltagare i sociala medier kan också 

avstå att delta på grund av att man upplever att det finns en risk att avvikande beteende 

kan leda till social bestraffning. En annan orsak varför deltagare inte vill uttrycka starka 

åsikter kan vara att man upplever att det finns förväntningar om att man ska vara på ett 

visst sätt. En del avstår också från att framhäva politiska åsikter för att man upplever att 

den politiska identiteten är oförenlig med andra identiteter. Det finns också en tendens att 

följa med massan och agera så som andra agerar i sociala media (bandwagoneffekten). 

Avsaknaden av möjligheten att avläsa kroppsspråk och ansiktsuttryck kan också ha en 

negativ inverkan på deltagande.  
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7. Förklara vad normaliseringshypotesen och mobiliseringshypotesen går ut på (max. 6 poäng). 

 

Normaliseringshypotesen och mobiliseringshypotesen hänvisar i denna kontext till två olika 

teorier om hur sociala medier påverkar deltagande. Båda teorierna utgår från att sociala 

media har närmast deterministiska effekter på det politiska engagemanget. 

 

Normaliseringshypotesen utgår från att rådande samhällsstrukturer reproduceras eller 

förstärks i de sociala medierna. Det är viktigt att betona att det inte egentligen sker någon 

mobilisering av nya grupper i sociala medier. Deltagande blir inte bredare eftersom 

tröskelsänkande effekter balanseras eller överträffas av andra strukturer. Enligt hypotesen 

följer innehåll i digitala medier också ofta en s.k. power law distribution, vilket betyder att ett 

fåtal användare producerar största delen av innehållet som når en bred publik. 

 

Mobiliseringshypotesen å andra sidan utgår från att sociala medier förändrar strukturerna 

för politiskt deltagande genom att göra det ”billigare”, med andra ord mindre 

resurskrävande. (Alt. Innefattar en rad tröskelsänkande effekter, Alt. Sociala medier är bra 

för att mobilisera individer politiskt). Mobiliseringshypotesen betonar betydelsen av 

aktörernas bakgrund i mån av resurser och intressen (Alt. ekonomiskt rationella skäl till att 

delta). Mobilisering av individer blir bredare också eftersom sociala medier ger möjligheten 

till en rad nya politiska handlingar som gör deltagande flexibelt. Sociala medier gör det också 

möjligt att organisera och sprida information effektivare, och att underhålla större sociala 

nätverk till en lägre kostnad.  
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FRÅGA 8-9 

 

Sandberg, Siv (2018) Strukturella reformer riktade mot den kommunala nivån i Danmark, 

Finland och Norge 2000-2018. Underlagsrapport till Kommunutredningen (Fi 2017:2) 

8. Besvara följande flervalsfrågor genom att kryssa i det rätta svarsalternativet. Rätt svar ger en (1) 

poäng. Fel svar ger minus en halv (-0,5) poäng. Inget svar ger noll (0) poäng. Otydliga 

markeringar tolkas som fel svar. Totalt kan uppgiften ge max. 12 poäng och min. 0 poäng. 

 

a. I flera av de nordiska länderna har det genomförts övergripande kommunreformer under 

2000-talet. Vilket nordiskt land har genomfört den mest omfattande kommunreformen 

under denna tid? 

 Finland 

 Danmark (s. 18, 20-23) 

 Norge 

 

b. Vilket nordiskt land har en pågående kommunreform? 

 Sverige 

 Danmark 

 Norge (s. 31-32) 

 

c. Vilket nordiskt land har inte initierat en kommunreform under 2000-talet? 

 Sverige (s. 8) 

 Danmark 

 Norge 

 

d. Vad är det bakomliggande motivet till att de nordiska kommunreformerna inletts? 

 Den statliga styrningen av kommunerna är mycket svag 

 Styrningen av den offentliga förvaltningen är föråldrad 

 Kommunerna har bristande kapacitet att hantera lagstadgade uppgifter (s. 9, 

12, 36) 

 

e. Vad är särskilt utmärkande för den finländska kommunstrukturen? 

 Landets största städer växer inte längre, trots urbaniseringen 

 En stor andel av kommunerna har under 5000 invånare (s. 5) 

 Alla kommuner sträcker sig över geografiskt stora områden 

 

f. Vilken av dessa finländska regeringar har inte försökt genomföra en kommunreform? 

 Regeringen Vanhanen 

 Regeringen Katainen 

 Regeringen Sipilä (s. 14, 17) 
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g. Vilket av dessa styrmedel har inte använts i de finländska kommunreformerna? 

 Ekonomiska incitament (s. 26) 

 Lagstadgad utredningsskyldighet (s. 26) 

 Tvångssammanslagning av små kommuner 

 

h. Hur har antalet finländska kommuner förändrats efter kommunreformerna under 2000-

talet? 

 Antalet kommuner har halverats 

 Antalet kommuner har minskat med ungefär en tredjedel (s. 24) 
 Det har inte skett någon betydande förändring av antalet kommuner 

 

i. I vilket avseende skiljer sig Finland från Sverige, Danmark och Norge? 

 De finländska kommunerna är betydligt mindre än i de andra nordiska länderna 

 Den kommunala självstyrelsen är inte grundlagsstadgad i Finland 

 Finland saknar en folkvald regional beslutsnivå (s. 5) 
 

j. Varför har landskapet Åland inte berörts av de nationella finländska kommunreformerna? 

 Hela Åland utgör formellt en enda kommun 

 De åländska kommunerna har inga lagstadgade uppgifter 

 Åland har egen lagstiftningsbehörighet på det kommunala området (s. 24) 
 

k. Vad visar långtidsuppföljningar av de finländska kommunsammanslagningar som 

genomfördes år 2009? 

 Att den kommunala servicen inte påverkats nämnvärt i sammanslagna kommuner 

 Att servicen i sammanslagna kommuner centraliserats (s. 30) 

 Att serviceutbudet inom utbildningen förbättrats i sammanslagna kommuner 

 

l. Vad konkluderar rapporten kring effekten av frivilliga kommunsammanläggningar inom 

ramen för ett styrt nationellt förlopp? 

 De leder sällan till några förändringar i kommunstrukturen  

 Det är ett trubbigt instrument som leder till varierande resultat (s. 37) 

 De medför ofta en betydande förändring i kommunstrukturen, i synnerhet kring 

stadsregioner 

 

9. I rapporten diskuteras fyra olika typer av styrmedel som kan användas för att styra 

reformprocesser. Vilka är dessa typer av styrmedel? (max. 4 poäng) 

Informationsstyrning, auktoritativa styrmedel, ekonomiska styrmedel och organisatoriska 

styrmedel (s. 18-20). 
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FRÅGA 10-11 

Källa: Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet om ett 

klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter och om ikraftträdande av 

lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 

protokollet, 26.1.2016, Finlands författningssamlings fördragsserie 5/2016). Direktlänk: 

https://www.finlex.fi/sv/sopimukset/sopimussarja/2016/fds20160005.pdf (fakultativa 

protokollet är ss. 3-15 av förordningen) 

10. Nedan följer ett antal påståenden gällande Fakultativa protokollet till konventionen om barnets 

rättigheter om ett klagomålsförfarande (Finlands författningssamlings fördragsserie 5/2016 

(26.1.2016)). Läs protokollets svenskspråkiga text och kryssa i rätta svarsalternativ. Rätt svar ger 

en (1) poäng. Notera att flera påståenden kan vara korrekta. Varje felaktigt kryss ger minus en halv 

(-0,5) poäng. Inget svar ger noll (0) poäng. Otydliga markeringar tolkas som fel svar. Totalt kan 

uppgiften ge max. 7 poäng och min. 0 poäng.  

 

a. Protokollet: 

 Är en överenskommelse mellan stater  

 Ger kommittén behörighet gällande alla kränkningar av mänskliga rättigheter  

 Möjliggör anonymitet för berörda personer  

 

b. Klagomål kan anföras: 

 Gentemot alla stater som är parter till konventionen om barnens rättigheter  

 Av protokollstater  

 Av medborgare av en protokollstat  

 

c. Kommittén: 

 Kan begära åtgärder av en stat innan den har fattat ett beslut gällande ett 

klagomål  

 Sammanträder offentligt när den prövar klagomål  

 Kan ensidigt besluta om besök i en protokollstat för att utreda allvarliga eller 

systematiska kränkningar  

 

d. Ett klagomål: 

 Avvisas alltid om nationella rättsmedel inte har uttömts  

 Kan inte anföras kommittén flera gånger i samma sak  

 Leder alltid till antagning av rekommendationer  

 

 

 

https://www.finlex.fi/sv/sopimukset/sopimussarja/2016/fds20160005.pdf
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e. Protokollstater: 

 Är skyldiga att ändra sin lagstiftning i enlighet med kommitténs utlåtande eller 

rekommendationer  

 Kan hindra kommittén från att delge information om sina rekommendationer 

till andra organ  

 Kan inte ensidigt säga upp protokollet  

 

 

11. Läs artiklarna som nämns nedan samt svara på frågorna som ställs i form av ett essäsvar. 

Totalt kan uppgiften ge max. 8 poäng och min. 0 poäng. 

 

a. Läs artikel 20: Beskriv på vilka sätt artikeln påverkar på kommitténs behörighet, samt 

diskutera varför den princip som artikeln fastställer kan anses vara viktig. (max. 4 poäng) 

 

- Artikeln begränsar kommitténs behörighet i två avseenden: 

- För det första kan kommittén inte behandla kränkningar som skett innan 

protokollet trätt i kraft.  

- För det andra kan kommittén inte behandla kränkningar som skett innan 

protokollet trätt i kraft för enskilda stater (som blivit part i ett senare skede). (Max. 

2 poäng för denna del.) 

 

- En fundamental del av rättssäkerheten är att rättsordningen måste vara 

förutsägbar.  

- Det är både principiellt och praktiskt problematiskt ifall något som tidigare har 

varit lagligt, retroaktivt bedöms som olagligt.  

- På samma sätt vore det problematiskt om ”domar” skulle utfärdas i frågor som 

stater inte kan ha förutsett att kan blir föremål för klagomål inför internationella 

organ. 

- Stater kunde inte ha förutsett att deras handlingar innan protokollet trädde i 

kraft, i framtiden kunde leda till klagomål inför kommittén.  

- Frånvaron av en klagomålsmekanism kan till och med ha sänkt tröskeln för att 

bli part till konventionen, i synnerhet om en stat har vetat att nationella åtgärder 

kommer att behövas för att uppfylla konventionens förpliktelser. (Max. 2 poäng 

för denna del.) 
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b. Läs artikel 21: Varför tror du att den mekanism som artikeln fastställer har inkluderats i   

protokollet? Diskutera även huruvida den regel som fastställs i sista meningen av artikel 21 

kan tänkas vara problematisk. (max. 4 poäng) 

 

- Artikeln fastställer en process för att göra ändringar i protokollet.  

- Detta möjliggör anpassning till ändrande omständigheter, samt åtgärdande av 

något som inte fungerar i förfarandet.  

- Möjligheten till ändring är viktigt för att protokollet inte ska tappa sin funktion, 

samt för att kunna utveckla klagomålsförfarandet. (Max. 2 poäng för denna del) 

 

- En ändring är enbart bindande för de stater som godtagit den. 

- För de stater som motsätter sig blir en ändring inte bindande. 

- Eftersom ändringen enbart tillämpas mellan de stater som godtagit ändringen, 

kan det uppstå två sätt att tillämpa protokollet bland protokollstater. 

- Det kan leda till problem ifall dessa tillämpningssätt är olika eller motstridiga. 

(Max. 2 poäng för denna del) 
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FRÅGA 12-17 

 

Brännlund, Runar (2018) Greenwash? En analys av svenska miljöskatters effektivitet. 

Svenskt Näringsliv 

 

12. Besvara följande flervalsfrågor genom att kryssa i det rätta svarsalternativet. Rätt svar ger 

en (1) poäng. Fel svar ger minus en halv (-0,5) poäng. Inget svar ger noll (0) poäng. Otydliga 

markeringar tolkas som fel svar. Totalt kan uppgiften ge max. 6 poäng och min. 0 poäng. 

 

a. Övergödning är en 

 Positiv extern effekt 

 Negativ extern effekt 

 Kollektiv vara 

 

b. Ren luft är en  

 Positiv extern effekt 

 Negativ extern effekt 

 Kollektiv vara 

 

c. Produktionsläckage innebär att 

 Jordbruksproduktion och därmed läckage av näringsämnen flyttar från Sverige 

till andra länder 

 Jordbruksproduktion och därmed inkomster flyttar från andra länder till Sverige 

 Att produktionen är ineffektiv 

 

d. En fiskal skatt är en skatt som  

 Används främst för att styra konsumtion  

 Används mest för att generera intäkter för den offentliga sektorn 

 Alltid är en progressiv skatt 

 

e. En stabil skattebas innebär att  

 Skattebasen inte påverkas särskilt mycket av beskattning 

 Skatteprocenten är oförändrad över tid 

 Skatten är lika hög internationellt sett 

 

f. Ett marknadsmisslyckande är  

 Ett tillfälle då en fri marknad inte genererar det för samhället bästa slutresultatet 

 Ett tillfälle då ett företags teknologi inte är tillräckligt innovativ på marknaden 

 Ett tillfälle då företagen inte lyckas övertyga konsumenterna om hur miljövänliga deras 

produkter är 
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13. Redogör för för- och nackdelar med administrativa styrmedel som instrument för 

miljöpolitik (max. 3 poäng). 

 

Med administrativa styrmedel menas här regleringar eller specifika krav på 

reningsutrustning eller teknik, i motsats till miljöskatter eller överlåtbara rättigheter (t.ex. 

utsläppshandel). 

 

Fördelar: Säkerhet vad beträffar måluppfyllelse.  

Nackdelar: Leder i allmänhet inte till en kostnadseffektiv måluppfyllelse. (Brännlund 

2018, s. 15) 

 

14. Författaren hävdar att ”Särskilt ett litet land som Sverige kan helt enkelt inte självt sätta ett 

klimatmål”. Vilket eller vilka argument framför författaren för detta påstående? (max. 3 

poäng) 

 

”Koldioxidutsläpp, exempelvis, bidrar till växthuseffekten på grund av att 

koncentrationshalten av växthusgaser i atmosfären ökar. Detta bidrag är dock helt 

oberoende av utsläppskällans geografiska lokalisering. Det betyder att en 

utsläppsminskning är lika mycket värd, oavsett var i världen den görs. Det implicerar i 

sin tur att en kostnadseffektiv klimatpolitik måste vara global. Marginalkostnaden för att 

minska utsläppen måste vara lika för alla utsläppskällor i hela världen för att politiken 

ska kunna anses effektiv. Är den inte det så betyder det att kostnaderna totalt sett kan bli 

lägre genom att flytta utsläppsreduktioner från källor med höga kostnader till källor med 

låga kostnader. Ett annat sätt att uttrycka detta är att ett enskilt land inte har full kontroll 

över problemet. Särskilt ett litet land som Sverige kan helt enkelt inte självt sätta ett 

klimatmål. Det vi möjligen kan göra är att sätta ett mål vad gäller våra nationella 

utsläppsminskningar, men det betyder inte nödvändigtvis att de globala utsläppen 

minskar. Bland annat måste risken för ”kolläckage” tas i beaktande vid utformningen av 

styrmedel. Lite, eller inget, är vunnet ifall en svensk nationell klimatpolitik leder till att 

verksamheter, och därmed utsläpp, ”flyttar” till andra länder.” (Brännlund 2018, s. 16) 

 

15. Förklara vad internalisering innebär i kontext av miljöpolitik (max. 2 poäng). 

 

”Externa effekter innebär ett marknadsmisslyckande som bör korrigeras. Ett sätt att göra 

detta är att tvinga den som är orsaken till den externa effekten att betala för den skada 

man ger upphov till. Alternativt kan man på något sätt reglera utsläppen, t.ex. genom att 

lagar och förordningar endast tillåter en begränsad mängd utsläpp. Det senare innebär 

förstås också att man måste ”betala”, men mer indirekt genom ökade kostnader för rening 

eller minskade intäkter på grund av minskad produktion. Att förorenaren betalar för 

utsläppen, eller tvingas minska dem via regleringar, brukar benämnas ”polluter pays 

principle” (PPP). Skatten på koldioxid är ett exempel på PPP. Ett annat sätt att 

internalisera externaliteten är att de som drabbas ersätter, eller betalar, förorenaren för 

att minska utsläppen, vilket brukar benämnas ”victim pays principle” (VPP). ” 

(Brännlund 2018, s. 5) 
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16. Förklara varför det kan finnas goda skäl för den offentliga sektorn att finansiera forskning och 

utveckling (max. 3 poäng) 

 

”Teknisk kunskap kan ses som en kollektiv nyttighet då den ”spiller över” på andra 

aktörer än de som har gjort investeringen. Det betyder att den som investerar i forskning 

och utveckling får bära hela kostnaden, medan vinsterna tillfaller många, vilket innebär 

att incitamenten att investera i ny kunskap blir för små ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Den här typen av teknik- eller innovationsmisslyckande kan förekomma både 

inom forsknings- och utvecklingsfasen och när tekniken introduceras på marknaden. 

Detta är ett starkt motiv till offentlig finansiering av forskning och utveckling.” 

(Brännlund 2018, s. 5) 

 

 

17. Förklara varför miljöskatter eventuellt eroderar, alltså minskar, sin egen skattebas. (max. 3 

poäng) 

 

”Miljöskatten syftar till att minska aktiviteten, konsumtionen eller utsläppen, vilket 

eroderar själva skattebasen. En bra miljöskatt är därmed i princip en dålig källa till 

skatteintäkter.” (Brännlund 2018, s. 21) 
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FRÅGA 18-19 

 

18. Frågorna bygger på artikeln ”Så avklädd blir du på nätet”, Forskning & Framsteg 7/2018. 

Direktlänk: https://fof.se/tidning/2018/7/artikel/sa-avkladd-blir-du-pa-natet  

Läs texten och besvara frågorna utgående från den. Totalt kan uppgiften ge max. 8 poäng och min. 

0 poäng. 

 

a. Hur definieras en algoritm i artikeln? (max. 2 poäng) 

Varje av nedanstående aspekter (eventuellt genom exemplifiering) ur texten ’Så avklädd blir 

du på nätet’ kan ge 0,5 poäng, men fyra eller fler svar ger max 2 poäng. 

 en uppsättning instruktioner för att utföra en given uppgift 

 instruktioner i ett datorprogram 

 en metod som tar data om oss och förvandlar den till ett beslut om oss 

 ett slags matematiska verktyg 

 ett sätt att sortera information 

 avgör vad man skall se härnäst i nätet 

 är konstruerade av människor och deras olika åsikter och antaganden finns inbyggda 

i algoritmerna 

 är inte så kraftfulla som man tror 

 

b. Förklara utgående från artikeltexten hur nätföretag som Google och Facebook kan tjäna pengar 

även om de erbjuder sina tjänster gratis. (max. 2 poäng) 

För 2 poäng bör minst alla dessa fyra punkter ur texten ’Så avklädd blir du på nätet’ ingå i 

svaret (0,5 poäng per punkt): 

”Våra elektroniska fotspår används som utgångspunkt för algoritmer som avgör vad vi ska 

se härnäst (0,5). Tanken är att vi ska hitta saker vi lockas av, så att vi tillbringar ännu mer 

tid på samma webbplats (0,5). Då ser vi mer reklam (0,5), vilket ger pengar till företaget som 

säljer annonsplats (0,5). Sådan är affärsmodellen bakom alla tjänster som vi inte betalar för 

på nätet.” (s.26) 

 

c. Vilket av följande påståenden gällande filterbubblor och algoritmer är enligt artikeln korrekt? 

Kryssa i det rätta svarsalternativet. Rätt svar ger en (1) poäng. Fel svar ger minus en halv poäng (-

0,5) poäng. Inget svar ger noll (0) poäng. Motivera därefter svaret utgående från texten (max. 1 

poäng). 

 Algoritmerna styr människorna att söka endast sådan information som de tycker om. 

 Trots algoritmerna ser människorna även information som inte stöder deras egna 

åsikter. (1 poäng) 

https://fof.se/tidning/2018/7/artikel/sa-avkladd-blir-du-pa-natet
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”Trots det resultatet har David Sumpter genom lite experimenterande, bland annat med sina 

kontakter på Twitter, kommit fram till samma slutsats som många andra medieforskare: 

Människor som använder sociala medier hamnar inte i någon bubbla, utan ser en bred 

blandning av information, inte bara sådant som stryker dem medhårs.” (s.29) 

MOTIVERING: 

Varje av nedanstående svar (eventuellt genom exemplifiering) ur texten ’Så avklädd blir du 

på nätet’ kan ge 0,5 poäng, men två eller fler svar ger max. 1 poäng. 

 man ser ändå en bred blandning av information 

 man känner så många olika personer som delar sina olika intressen med en 

 flödet man ser blir aldrig helt likartat 

 verkligheten är mycket mer komplicerad än en enkel filtermodell med få parametrar 

 algoritmerna är inte tillräckligt kraftfulla 

 man exponeras alltid för olika typer av åsikter 

 

d. När man söker information på nätet får man oftast som svar på sin fråga en lista på olika sökträffar. 

I artikeln hävdas det att det första svaret på listan inte alltid är det mest relevanta för sökaren. 

Förklara utgående från texten varför. (max. 2 poäng) 

För 2 poäng bör minst alla dessa fyra punkter ur texten ’Så avklädd blir du på nätet’ ingå i 

svaret (0,5 poäng per punkt): 

 

 relevans är något djupt kulturellt 

 det är människor som har konstruerat algoritmerna 

 algoritmerna bearbetar material som också är producerat av människor 

 olika åsikter och antaganden finns alltid inbyggda i algoritmerna/det finns ingen 

utsiktspunkt som är neutral 

0,5 poäng per punkt ger även svar (eventuellt genom exemplifiering) som hänvisar till 

 populära sökningar/sökord 

 tidigare sökningar man gjort 
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19. Besvara följande flervalsfrågor genom att kryssa i det rätta svarsalternativet. Rätt svar ger en (1) 

poäng. Fel svar ger minus en halv (-0,5) poäng. Inget svar ger noll (0) poäng. Otydliga markeringar 

tolkas som fel svar. Totalt kan uppgiften ge max. 8 poäng och min. 0 poäng. 

 

a. I artikeln hävdas det att man inte med hjälp av användardata från Facebook kan avgöra om 

en viss person t.ex. är inåtvänd eller utåtriktad. Varför?  

 De flesta användare gillar allt för många saker. 

 Sambandet mellan de sidor som en användare gillar och olika personlighetstyper är 

inte tillräckligt starkt.  

 Unga människor gillar inte att använda Facebook. 

 

b. Hur fungerar nätbutikernas ”Gillar också” –algoritmer?  

 Algoritmerna kartlägger nätbutikernas varuutbud och med hjälp av användardata från 

sociala medier visas sådana varor upp som passar dig bäst. 

 Algoritmerna tittar på t.ex. typen, färgen och priset hos de produkter som du tidigare 

har köpt och rekommenderar dig liknande varor.  

 Algoritmerna kombinerar de två föregående (a och b) funktionerna och rekommenderar dig 

varor som du både har köpt tidigare och som passar din personlighet. 

 

c.  Hur kan den s.k. slumpfaktorn i nätbokhandlarnas rekommendationssystem påverka 

böckernas försäljningssiffror?  

 Böcker av de mest kvalificerade författarna säljs mest. 

 Böcker av en författare som har publicerat mycket säljs mest. 

 Böcker av en författare som har rekommenderats först i systemet säljs mest. 

 

d. Vilket av följande påståenden är enligt texten korrekt?  

 Nätbutiker som inte använder algoritmer i sina system förlorar kunder. 

 Infrastrukturen för de stora informationskanalerna ägs av offentliga företag. 

 Företagen som utvecklar algoritmer vill ge en bild av att de är väldigt effektiva. 

 

e. Vad menas med personanpassning?  

 Människor som använder sociala medier justerar sina åsikter enligt andra användares 

åsikter. 

 Nätföretagen följer med hur människor beter sig på nätet och utvecklar sina 

algoritmer på basis av detta. 

 Hur människor söker information på nätet påverkas av deras personlighet. 
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f. Röststyrning av informationssökningarna på nätet innebär  

 att man kan söka på nätet med hjälp av sin röst. 

 att man som resultat på sin informationssökning på nätet får bara ett svar. 

 att algoritmerna hjälper en att rösta i olika val. 

 

g. Ett sätt att förhindra att stora privata företag får för mycket makt över information är enligt 

artikeln  

 lagstiftning 

 informationsförmedling 

 utveckling av algoritmer 

 

h. Vilket av följande påståenden är enligt texten korrekt?  

 Algoritmer som används för planering av det optimala antalet personal och deras placering 

vid olika tidpunkter i t.ex.  serviceföretag främjar de anställdas möjligheter att göra upp 

planer för sin fritid utanför jobbet. 

 I USA har automatiska algoritmer förorsakat att värdet på börsaktier har stigit. 

 Algoritmer som strävar efter att förutspå förbrytarnas benägenhet att förnya sina 

brott har ifrågasatts bl.a. för att den juridiska rättvisan inte kan säkerställas.  

 


