
ECHO CHAMBERS EN YOUTUBE

Caspar Claessen

Eindwerkstuk Liberal arts & sciences - CKI (7,5 ECTS)

Utrecht University

Student nummer: 5527201

c.w.claessen@students.uu.nl

Begeleider: Gijs Holleman

Tweede beoordelaar: Chris Paffen

28 juni 2019

ABSTRACT

In deze literatuurstudie stond de volgende vraag centraal: welke factoren maken YouTube tot een

potentiële politiek ideologische echo chamber? Om deze vraag te beantwoorden zijn drie deelvragen

gebruikt. Ten eerste: in hoeverre bestaan echo chambers op YouTube? Hierna is onderzocht welke

rol de technologie van YouTube speelt in de mogelijke manifestatie van echo chambers. Daarna is

gekeken wat bekend is in de huidige literatuur over de menselijke factoren die mogelijk bijdragen aan

het ontstaan van echo chambers. Geconcludeerd kan worden dat het mogelijk is dat echo chambers

op YouTube bestaan. De belangrijkste factoren die kunnen bijdragen aan het mogelijke ontstaan hier

van het aanbevelingssysteem van YouTube en selective exposure.

1 Introductie

YouTube is uitgegroeid tot een van de grootste social media platforms ter wereld. Volgens een blogpost op de officiële

YouTube blog had het in de lente van 2018 meer dan 1.8 biljoen maandelijkse gebruikers [1]. Het videomateriaal

wat er op te vinden is beslaat elk facet van ons leven. Zo zijn er ook vele video’s te vinden van politiek ideologische

aard. Politiek ideologisch gedachtegoed is het geheel van ideeën, overtuigingen en meningen over hoe de maatschappij

sociaal en politiek ingericht zou moeten worden [2]. Een voorbeeld van politieke content op YouTube zijn de politieke

discussie video’s van Dave Rubin. Onder de naam van zijn kanaal The Rubin Report host hij wekelijkse talkshows over

politiek, polariserende kwesties en actuele zaken. Video’s van hem worden honderdduizenden keren bekeken, zoals zijn

discussie met Ben Shapiro over conservatisme versus linkse politiek [3]. De creatie van onder andere dit soort content

heeft geresulteerd in een prominente rol voor Youtube binnen het moderne politieke discourse [4, 5]. De omvang, in

combinatie met de dynamiek van het medium heeft er voor gezorgd, dat het een substantiële impact heeft op huidige

politiek en ideologische kwesties. YouTube kan gezien worden als het medium wat het politieke landschap het meest
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heeft veranderd [4]. Waar men vroeger in de stad bijeenkwam met lokale bewoners om maatschappelijke discussies te

voeren, vinden mensen van rechtse, linkse, conservatieve en progressieve ideologieën spectrum elkaar nu van over heel

de wereld via YouTube. Maar waar vereniging mogelijk zou zijn door de verbinding van vele mensen, is er op YouTube

mogelijk een ander verschijnsel aan de hand wat dit tegen zou kunnen gaan: het ontstaan van echo chambers.

Een echo chamber is een veelal politiek gebruikte metafoor voor een digitale ruimte waarin alleen bepaalde

ideeën worden gedeeld. In dit onderzoek gaat dit om politiek ideologische ideeën. Als een echo weerklinken dezelfde

geluiden over dit onderwerp in deze digitale ruimte [6]. Het mogelijke gevaar is dat individuen en groepen niet langer

worden blootgesteld aan, en dus niet op de hoogte zijn van, diverse meningen en ideeën, maar enkel worden bevestigd

en versterkt, wat gezien kan worden als extremer, in de huidige overtuiging [5]. Dit kan het echo chamber effect

worden genoemd [7]. Als echo chambers bestaan op Youtube, kan een gevolg hier van zijn dat polarisatie optreedt.

Polarisatie is de mate van politiek ideolgische verschillen tussen groepen [8]. Dit verschil neemt toe wanneer individuen

of groepen verder naar links of rechts verschuiven op het spectrum van politieke ideologie. Onder de aanname dat een

gezonde democratie gewaarborgd wordt door een publiek dat breed geïnformeerd is met een gezond ecosysteem voor

competitieve ideeën, kan de democratie lijden onder het ontstaan van echo chambers [5]. Het kan zo zijn dat individuen

dan namelijk niet meer breed, maar homogeen geïnformeerd zijn. Dit onderzoek focust zich daarom op de mogelijke

manifestatie van deze echo-chambers op YouTube en de factoren die dit mogelijk veroorzaken. De volgende vraag staat

centraal die door middel van een literatuurstudie wordt beantwoord:

Welke factoren maken YouTube tot een potentiële politiek ideologische Echo Chamber?

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zullen de volgende drie deelvragen gebruikt worden:

• In hoeverre bestaan echo chambers op YouTube?

• Welke rol speelt de technologie van YouTube in de mogelijke manifestatie van echo chambers?

• Welke menselijke factoren dragen bij aan het ontstaan van een mogelijke echo chamber?

Wat betreft de huidige literatuur wordt er al sinds opkomst van het internet geschreven over de verandering van de

informatiestroom die tot ons komt via social media en de politiek ideologische gevolgen hier van. Echo chambers zijn

dan ook niet nieuw, maar nog relatief weinig belicht als het gaat om het ontstaan hier van op YouTube. Dit onderzoek is

uniek in zijn aard omdat het een multidisciplinair onderzoek is en niet alleen kijkt naar in hoeverre het echo chamber

verschijnsel plaats vindt op YouTube, maar ook naar mogelijke factoren die hier aan bij zouden kunnen dragen. De

huidige monodisciplinaire onderzoeken die relevant zijn voor dit onderzoek zullen worden ontleedt om hier na in elkaar

geweven te worden om zo tot een disciplinair overstijgend antwoord te komen op de hoofdvraag.

In het licht van Kunstmatige Intelligentie is het interessant om uit te zoeken in hoeverre echo chambers op

YouTube bestaan en welke factoren dit dan mogelijk zouden creëren aangezien deze vraag zich bevindt in het gebied

van mens/machine interactie. De mens als gebruiker en schepper van de content, YouTube als platform de machine.

Om inzicht te verkrijgen in het verschijnsel van de echo chamber en de factoren die mogelijk dit effect doen ontstaan

moeten we dan ook zowel de mens als het systeem belichten. De KI-subdisciplines psychologie en informatica zullen

voornamelijk relevant zijn voor het beantwoorden van de hoofdvraag. Inzicht verkrijgen in de onderliggende factoren

die bij kunnen dragen aan echo chamber effecten zou mogelijkheden kunnen openen voor nieuwe, of verandering van

bestaande, toepassingen van KI binnen sociale media zodat een gezonde democratie gewaarborgd blijft.
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Om de hoofdvraag te beantwoorden zullen de deelvragen zoals die bovenstaand zijn genoemd behandeld

worden. Eerst wordt het verschijnsel van een echo chamber nader uitgelegd. Dit verschijnsel wordt vervolgens

geprojecteerd op YouTube, om inzicht te verkrijgen in hoeverre echo chambers eigenlijk aanwezig zijn op YouTube

(deelvraag 1). Wanneer er meer duidelijkheid is geschept over hoe een milieu kan ontstaan waarin echo chamber

effecten vormen, kan er ingegaan worden op de onderliggende factoren van waaruit dit milieu zich kan openbaren.

Eerst wordt er gekeken naar de dynamiek van de technologie en in specifiek het aanbevelingssysteem van YouTube

(deelvraag 2). Hierna wordt er ingegaan op de menselijke factoren die bij kunnen dragen aan het effect van een echo

chamber (deelvraag 3). Deze zullen vooral psychologisch van aard zijn. Na de behandeling van de factoren die mogelijk

bijdragen aan een milieu waarin echo chambers kunnen ontstaan zal een conclusie volgen. De implicaties van dit

onderzoek voor KI worden daarna besproken. Er wordt afgesloten met een discussie van dit onderzoek.

2 Echo chambers

2.1 De digitale ruimte

Teruggrijpend op de definitie is een echo chamber een metafoor, veelal politiek gebruikt, voor het beschrijven van

een situatie waarin een individu terecht komt in een ruimte, waarin alleen specifieke ideeën, in dit geval over een

bepaalde politieke ideologie, worden gedeeld. Dit is geen fysieke ruimte, maar een digitale ruimte. Deze digitale

ruimte heeft de potentie om de overtuiging die een individu heeft van deze politieke ideologie, met zijn/haar specifieke

ideeën, te versterken en deze overtuiging te beschermen van mogelijke ontkrachting. Het creëert een gezamenlijk

referentiekader met bijkomende positieve feedback loops1 voor de gebruiker van het medium [6, 9]. Om de eerste

deelvraag te beantwoorden: In hoeverre bestaan echo chambers op YouTube? moet het begrip toegespitst worden op

YouTube. Ten eerste wat kan, als we dit begrip toepassen op YouTube, gezien worden als de digitale ruimte? Binnen

de huidige wetenschappelijke literatuur is er geen eenduidige definitie te vinden voor een digitale ruimte op YouTube.

Wat uitkomst biedt is de definitie van een cyberspace. 2 Cyberspace is, volgens de encylopedia britannica, een lokatie

waar mensen interactie hebben met elkaar terwijl ze het internet gebruiken. Deze virtuele wereld wordt gecreëerd

door componenten van het internet zijn infrastructuur [11]. Wanneer deze definitie wordt toegepast op YouTube kan er

gekeken worden naar de plekken waar de gebruiker interactie heeft met andere gebruikers en content. Een gebruiker

heeft op YouTube een kanaal. Hiermee kan men video’s bekijken van kanalen en zelf ook video’s uploaden. In de

ruimte van video’s kan interactie plaats vinden met andere gebruikers door deze video te delen op een sociaal medium,

te liken of disliken 3 of reactie’s te plaatsen onder video’s in de comment sectie. 4 Ook vindt men in deze ruimte

aanbevelingen voor toekomstige ruimtes. Ik stel dan ook voor dat een digitale ruimte op YouTube gezien kan worden als

het geheel van lokaties waar een gebruiker interactie heeft met content van een andere gebruiker. Dit zijn alle video’s,

1Een loop is een term uit de informatica. Dit is een set instructies die alsmaar worden herhaald.
2Het gebruik van cyber of digitaal veranderd, volgens Dr Jovan Kurbalija hoofd van Geneve Internet platform, over het algemeen

niet de betekenis van het woord [10]
3respectievelijk een duimpje omhoog geven als teken dat een gebruiker een video leuk vindt, dan wel een duimpje omlaag geven

dat een gebruiker een video niet leuk vindt.
4De comment sectie is de plek waar mensen reactie’s kunnen achter laten over een video en kunnen communiceren met elkaar

over deze video.
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bijbehorende ruimtes waar gebruikers interactie hebben met elkaar over deze video’s, en het gedeelte waar suggesties

worden gedaan voor toekomstige video’s voor toekomstige interactie.

Figuur 1: Screenshot van een digitale ruimte op YouTube. Bovenin de video, daaronder de plek waar mensen zich

kunnen abonneren op het kanaal, de video kunnen liken en delen en kunnen reageren. Rechts de Volgende sectie met

aanbevolen video’s [3]. De digitale ruimtes van alle video’s die een gebruiker kijkt kunnen gezien worden als de gehele

digitale ruimte van een gebruiker op YouTube

.

2.2 Echo chamber effect

Er is zicht op wat de digitale ruimte op YouTube in houdt, maar in hoeverre horen gebruikers in deze ruimte enkel

dezelfde politiek ideologische ideeën? Dit is lastig om te beoordelen, want wanneer weet je of iemand enkel dezelfde

politiek ideologische ideeën hoort? Over de beste manier om te meten of iemand in een echo chamber zit is in de huidige

literatuur geen consensus [12], echter is er een grootschalig onderzoek op YouTube genaamd ’Users polarization on

facebook & YouTube’ [13] wat dit getracht heeft uit te zoeken en uitkomst kan bieden in dit vraagstuk. In dit onderzoek

is de mate van consumptie onderzocht die gebruikers op YouTube hadden met video’s van één van de twee kanten

van een zogenaamd conflicterend verhaal. Dit conflicterende verhaal had twee duidelijke kanten: ofwel video’s waren

wetenschappelijk gerelateerd, of video’s waren gerelateerd aan complottheorieën. Het onderzoek maakt niet duidelijk

wanneer deze relatie er volgens hen was. Uit een dataset van 12 miljoen gebruikers werd gekeken wat het consumptie

patroon was van gebruikers met kanten van dit conflicterende verhaal. Consumptie werd hier gezien als: een like of een

comment (componenten die al voorbij kwamen in de digitale ruimte). Hieruit werd geconcludeerd dat bij 87.8% van

de gebruikers op YouTube meer dan 95% van hun consumptie was gefocust op ofwel wetenschappelijke content, of

complot theorie gerelateerde content. Hiermee suggereert het onderzoek dat op YouTue, wanneer er twee conflicterende

verhalen zijn, veel gebruikers maar één kant volgen en dus geen interactie hebben met de andere kant. Dit suggereert dat

het zo kan zijn dat gebruikers enkel dezelfde geluiden horen over ofwel wetenschap, of complottheorieën. In hoeverre

gebruikers hiermee worden bevestigd of versterkt in hun huidige mening over wetenschap of complottheorieën, is niet

duidelijk. Het onderzoek concludeert echter op basis van bovenstaande beviding dat er sprake is van een hoge mate

van polarisatie. Echter lijkt dit voorbarig om te stellen omdat er niet wordt ingegaan op de inhoudelijke content die
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de gebruiker nuttigt of wat voor reactie’s een gebruiker achterlaat, wat inzicht kan geven in zijn of haar overtuiging

hier in. Het is niet duidelijk in hoeverre een gebruiker bevestigd wordt in zijn of haar overtuiging, dus hoe extremer

een gebruiker wordt wat zou kunnen leiden tot ideologische polarisatie. Gezien de deelvraag die centraal staat: in

hoeverre bestaan echo chambers op YouTUbe? Kan het conflicterende verhaal tussen wetenschap en complot theorie

vergeleken worden met een conflicterend verhaal tussen politieke ideologie. Linkse, of rechtse politiek ideologisch

gerelateerde content, of liberaal versus conservatief5 kan ook gezien worden als een conflicterend verhaal. Wat betreft

dit onderzoek lijkt het dus te suggereren dat vele gebruikers op YouTube, wanneer ze de keuze hebben tussen het volgen

van één kant van een conflicterend verhaal, maar content nuttigen van één kant. Echter is het voorbarig om op basis

van dit onderzoek te stellen dat dit ook altijd zo werkt voor politiek ideologische kwesties. Om te weten te komen in

hoeverre echo chambers op YouTube bestaan is er meer wetenschappelijk onderzoek nodig. Ander onderzoek over

echo chambers onderzoekt of dit bestaat op sociale media platforms als Twitter. Echter om conclusies te trekken over

YouTube op basis van andere sociale media lijkt te voorbarig, aangezien de werking van de sociale media, als we kijken

naar de digitale ruimte, anders is.

Op zoek naar andere manieren om tot een antwoord te komen op de vraag of echo chambers aanwezig zijn op

YouTube kan er gekeken worden naar journalistieke stukken. In een artikel van de Volkskrant in samenwerking met de

correspondent [15] worden verscheidene paden geschetst van gebruikers die terecht komen op de uiterste zijden van het

politieke spectrum. In een uitgebreid onderzoek hebben zij het gedrag van gebruikers geanalyseerd. Zo noemen zij een

voorbeeld van een man die zich vooral bezig houdt met religiekritiek en een volger is van het progressief-linkse kanaal

The Young Turks. Echter twee jaar later is diezelfde persoon terecht gekomen op alt-right kanalen en uit hij zijn afkeer

tegen communisme, linkse landverraders en feministen. Ook volgen reacties onder YouTube video’s met de boodschap

dat een aantal linkse politici moeten worden geëxecuteerd. De Volkskrant in samenwerking met de correspondent

brengt in dit onderzoek nog meer individuen naar voren die politiek ideologisch extremer van aard zijn geworden door

de content die zij nuttigden via YouTube. Ook de New York Times heeft een uitgebreid artikel geplubiceerd waarin

wordt gesuggereerd dat YouTube een rol heeft gespeeld bij de manifestering van ideologisch extreem gedachte goed.

Hierin wordt de route beschreven van een zekere Meneer Cain, die als college-dropout identiteit zoekt op YouTube. Hij

vindt deze uiteindelijk op kanalen die gelieerd zijn aan de extreme grenzen van het politieke spectrum. Mr Cain noemt,

terugkijkend op deze periode die een aantal jaar duurde, zichzelf gebrainwashed door content op YouTube [16].

Deze studie wil niet suggereen dat journalistieke onderzoeken belangrijker of bruikbaarder zijn dan weten-

schappelijke onderzoeken. Echter kunnen deze voorbeelden illustreren wat voor impact Youtube kan hebben op de

politieke en ideologische denkbeelden van individuen en hoe deze bevestigd en versterkt kunnen worden door YouTube.

Deze stukken kunnen aanwijzigingen geven of mogelijke echo chambers aanwezig zijn en als startpunt dienen voor

toekomstig onderzoek.

In hoeverre bestaan echo chambers op YouTube? Wat gesteld kan worden is dat YouTube een milieu kan

creëeren waarin gebruikers enkel dezelfde geluiden horen, wat lijkt op een echo chamber, omdat gebruikers geneigd

zijn om maar één kant van een conflicterend verhaal te consumeren. Echter lijkt één onderzoek betrekkelijk weinig om

5Liberalen hebben van oudsher een optimistischere kijk op de natuur van de mens, met hieruit voortvloeiend een voor keur voor

zo veel mogelijk vrijheid. Conservatieven daarentegen hebben een meer pessimistischere kijk op de natuur van de mens. Deze is

egoïstisch en imperfect. Liberalen zouden hier door een ongedwongen visie hebben met hieruit voortvloeiend zo veel mogelijk vraag

nar vrijheid. Conservatieven echter een gedonwingen visie waarin de mens authoriteit, instituties en tradities om beschaafd te leven

met elkaar [14]
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dit te met zekerheid te stellen. Hier voor is meer onderzoek nodig dat gaat over YouTube. Daarom blijft de conclusie

hier over voor nu bij: het is mogelijk dat echo chambers bestaan op YouTube. Verder is het onduidelijk in hoeverre

gebruikers op YouTube worden overtuigd of versterkt in hun huidige overtuiging en in hoeverre zij niet op de hoogte

zijn van andere ideeën. Dus er kan nog niet worden gesproken over het echo chamber effect wanneer het specifiek gaat

over YouTube. Om met zekerheid te stellen dat echo chambers op politiek ideologisch vlak bestaan, met het bijkomende

echo chamber effect, is meer onderzoek nodig. We kunnen nu wel onderzoeken welke factoren ervoor zorgen dat er

mogelijk op YouTube echo chambers kunnen ontstaan. Als eerste kan er gekeken worden naar een deel van de digitale

ruimte wat al kort genoemd is: het aanbevelingssysteem.

3 Dynamiek van de technologie

3.1 Personalisatie van het web

De komst van Web 3.0 werd getekend door de opkomst van sociale media platforms zoals YouTube, Twitter en Facebook.

Kenmerkend hiervoor is dat het Web gebruikers is gaan leveren wat ze mogelijk het liefst willen lezen of zien, met

behulp van Kunstmatige Intelligentie [17]. Wanneer je als gebruiker geïnteresseerd bent in discussies over politiek,

schotelt YouTube deze je voor. Het klinkt als een perfect idee: zien wat alleen jij wil zien, waar je dat maar wil

zien. Dit kan gezien worden als personalisering en commercialisering van het internet [18]. Deze personalisatie en

commercialisering van het internet, en sociale media sites specifiek, is belangrijk in het licht van echo chamber effecten

die kunnen ontstaan op YouTube. Bij YouTube komt deze personalisatie terug in de vorm van het aanbevelingssysteem.

Dit zijn video’s die aanbevolen worden wanneer de gebruiker YouTube bezoekt (zie figuur 2).

Figuur 2: Gepersonaliseerde YouTube pagina. Deel van een gepersonaliseerde YouTube home page met een aantal

aanbevolen video’s

Aanbevolen video’s worden automatisch afgespeeld wanneer de huidige video die je kijkt is afgelopen (mits

autoplay niet is uitgeschakeld). Zij bevinden zich, naast de homepage van een gebruiker, ook aan de rechterkant van

video’s die bekeken worden (zie figuur 1). Een gevolg hier van is dat de gebruiker niet meer geheel zelf uitzoekt wat

hij/zij wil zien, maar op basis van aanbevelingen video’s kijkt. Volgens YouTube Chief Product officer Neal Mohan,

kijkt een gebruiker meer dan 70 procent van de tijd naar video’s omdat deze zijn aangeraden door het algoritme van

YouTube [19]. Hiermee zoekt dus niet meer de mens zelf uit wat hij/zij wil zien, maar het algoritme. De gebruiker

heeft de perceptie dat alles is afgesteld op wat de gebruiker wil gezien de personalisatie, maar eigenlijk bepaald het

algoritme wat je wil zien. Dit bepaald wat relevant is voor de gebruiker. Binnen de wetenschappelijke literatuur wordt

er gesteld dat algoritme’s zoals deze die worden ingezet bij YouTube kunnen leiden tot het ontstaan van echo-chambers.

Dit omdat zo’n soort algoritme een gebruiker kan afschermen van tegengestelde denkbeelden en de gebruiker mogelijk
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constant video’s laat zien die gerelateerd zijn aan elkaar [20]. Hoe werkt dit aanbevelingssysteem precies? En welke rol

speelt het binnen mogelijke echo chambers op YouTube?

3.2 Het aanbevelingssysteem

YouTube heeft een van de meest geavenceerde aanbevelingssystemen die er te vinden zijn op het internet [21]. De

meest uitgebreide uitleg hier van dateert van een paper uit 2016 genaamd "Deep Neural Networks for YouTube

Recommendations", gepubliceerd door Google, het bedrijf dat YouTube heeft overgenomen. Hierin wordt uitgelegd dat

YouTube gebruik maakt van twee neurale netwerken die de drijvende kracht zijn achter elke video die wordt aanbevolen

in iemand zijn digitale ruimte. Een uitleg van hoe een neuraal netwerk in zijn meest basale vorm werkt wordt geven

door Gurney in An introduction to Neural Networks [22]. Enig inzicht in de werking van een neuraal netwerk kan ons

meer informatie geven over de rol van het aanbevelingssysteem. Volgens Gurney is een neuraal netwerk gebaseerd op

de neuronen in een menselijk brein. Een neuron staat in verbinding met andere neuronen. Deze vuurt een signaal af

naar een ander neuron als er een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden. Dit kan, als er genoeg neurons vuren

en er drempelwaardes worden overschreden, resulteren in een impuls. Het brein leert hier door bepaalde impulsen te

genereren op bepaalde momenten ofwel als deze input krijgt. Een neuraal netwerk is gebaseerd op deze werking van

neuronen en de connectie die zij hebben met andere neuronen. Het krijgt input, en deze input wordt verwerkt door

neuronen, zogenaamde hidden layers in het neurale netwerk, die dan een output genereren op basis van de input. Deze

hidden layers krijgen bepaalde gewichten toegewezen. Deze gewichten geven aan wanneer een bepaalde hidden layer

ofwel neuron moet vuren. Zo kan een neuraal netwerk bijvoorbeeld getraind worden om te bepalen of een afbeelding

een kat of hond is. De hidden layers leren de input te interpreteren op een bepaalde manier zodat het de gewenste

output geeft. Het netwerk kan, omdat de gewichten van hidden layers constant worden aangepast, steeds beter worden

in de herkenning van een afbeelding van een hond. Een visuele representatie van een simpel neuraal netwerk is te zien

in figuur 3 . Concluderend kan een neuraal netwerk in zijn simpelste vorm, net als een mens, patronen herkennen in

een set van data zodat de gewenste output gegenereerd wordt. Een diep neuraal netwerk is een netwerk met meerdere,

minstens twee, neurale netwerken.

Figuur 3: Neuraal netwerk. Visuele representatie van de neuronen van een neuraal netwerk. Deze krijgen input die

door middel van de middelste neuronen wordt genereerd in output. Hiermee kan patroonherkenning plaats vinden, zoals

het herkennen van een hond [23].
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Figuur 4: Model van het aanbevelingssysteem. Visuele representatie van het aanbevelingssysteem met de twee neurale

netwerken in het blauw [21]. Met het aanbevelingsyssteem worden vanuit het video corpus uiteindelijk tientallen

video’s geselecteerd die het meest relevant zijn voor een gebruiker.

Wanneer we deze basale uitleg betrekken op YouTube worden de neurale netwerken gebruikt om patronen te

herkennen in de videoconsumptie van gebruikers en zo relevante video’s te filteren. Het leert steeds beter te herkennen

wat een gebruiker interessant vindt. Bij de eerste filter, de Candidate Generation, wordt er gebruik gemaakt van eerder

bekeken content van de gebruiker, zoektermen van de gebruiker en demografische informatie van de gebruiker. Nadat

hier een collectie van video’s uitkomt gaat het kleinere corpus nu naar het ranking neuraal netwerk. Hier krijgen

alle video’s een ranking6. Deze ranking wordt bepaald op basis van meer dan honderden features. Features zijn

bepaalde kenmerken die een video heeft. Bijvoorbeeld de versheid, ookwel nieuwheid, van een video is een bepaalde

feature. YouTube wil het liefst zo vers of nieuw mogelijke video’s aanbieden, dus wordt deze feature meegenomen

in de overweging van wat voor ranking een video krijgt. Wederom wordt er bij dit neurale netwerk gebruik gemaakt

van de geschiedenis van de gebruiker. Dit is nu preciezer omdat de collectie van video’s kleiner is na de "Candidate

Generation"(zie figuur, millions –> hundreds –> dozens). Voorbeelden van andere features zijn: wanneer een gebruiker

voor het laatst een video met een vergelijkbaar onderwerp heeft gekeken en wat de Click through rate van een video

is (in hoeverre klikt een gebruiker door op aanbevelingen nadat een video is gekeken). De focus blijft volgens het

paper, vooral liggen bij de geschiedenis van de kijker. Wanneer de kijker bijvoorbeeld al veel video’s heeft gezien

van account X, is het hoogstwaarschijnlijk dat hij/zij een nieuwe video van account X zal kijken. Video van X krijgt

dus dus uiteindelijk een hogere ranking. Het paper blijft onduidelijk over de verdere features van de honderden die er

worden gebruikt. Dit is jammer want dit geeft een beperkt inzicht. Wat wel geconcludeerd kan worden is dat Candidate

Generation en Ranking de belangrijkste filters zijn die gebruikt worden voor aanbevelingen. Deze werken op basis van

een neuraal netwerk, wat het algoritme in staat brengt om patronen te herkennen in het kijkgedrag van een gebruiker.

Een neuraal netwerk is geschikt hiervoor, omdat het makkelijk geüpdate kan worden met nieuwe informatie (dus als

een gebruiker nieuwe video’s kijkt). Het doel hier van is, aldus YouTube, om de verwachte kijk tijd van een item te

bepalen op basis van eerder kijkgedrag. Dit om de gebruiker content voor te schotelen die het meest relevant is voor de

gebruiker en die hen dus hopelijk het langste op de site houdt [21] [24]. Zo lijkt het inherent te zijn aan YouTube’s

6Ranking is de mate van relevantie die een video heeft voor een gebruiker, hoe relevanter hoe hoger de ranking.
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doel dat individuen terecht kunnen komen in digitale ruimte’s die effecten afgeven van echo chambers. Wanneer een

gebruiker bijvoorbeeld enkel links gelieerde politiek ideologsiche video’s kijkt, zal het aanbevelingssyteem dit patroon

herkennen en hier nieuwe video’s over aanbevelen, omdat het verwacht wordt dat de gebruiker dit zal gaan kijken. De

verklaring hoe het precies kan dat video X boven video Y aanbevolen wordt, is niet geheel duidelijk. Het YouTube

algoritme blijft eenigszins een black-box, waar niet elk detail over wordt uitgelegd, ook omdat dit nog regelmatig wordt

geüpdate [25]. Wat betreft de vraag ’welke rol de technologie van YouTube speelt in de mogelijke manifestatie van echo

chambers?’ kan er dus gewezen worden op het aanbevelingssysteem dat als rol heeft om gebruikers zo lang mogelijk

op het medium te houden. Echter de precieze invloed van deze factor blijft een vraagteken. Komt het enkel door het

aanbevelingssysteem dat iemand één kant van een verhaal volgt? Het zijn nog steeds de gebruikers die zelf klikken op

nieuwe video’s en besluiten welke video’s zij blijven kijken. De focus verleggen naar factoren op individueel niveau is

dan ook de volgende stap keuze. Hier is meer kennis over, wat ons brengt bij de menselijke factoren die YouTube tot

een milieu maken dat mogelijk gevoelig is voor echo chambers.

4 Menselijke factoren

Om de menselijke factoren te ontdekken die mogelijk bijdragen aan het milieu waarin echo chambers kunnen ontstaan

moet er ten eerste gekeken worden naar hoe het komt dat de content die gebruikers consumeren verschilt. Door

blootstelling aan verschillende informatie kunnen gebruikers een andere impressie krijgen over wat er in de wereld

om hen heen gebeurd, wat kan resulteren in andere politiek ideologische overtuigingen. Blootstelling aan bepaalde

informatie is dan ook een goede voorspeller voor wat voor geloofsovertuigingen en opvatting iemand aanhangt [26]. De

eerste vraag is dan ook: Hoe bepaalt een gebruiker aan welke informatie het zichzelf blootstelt op YouTube?

4.1 Selective exposure

Een psychologisch mechanisme dat mogelijk bijdraagt aan hoe een gebruiker bepaald welke informatie te consumeren

is: selective exposure [27, 28]. Dit verschijnsel stelt dat individuen doelbewust informatie uitzoeken die overeenkomt

met hun huidige overtuigingen [29]. Dit zou er voor kunnen zorgen dat gebruikers telkens dezelfde geluiden horen in

hun digitale ruimte’s omdat zij deze mogelijk doelbewust uitzoeken. Of mensen de neiging hebben om informatie uit te

zoeken die de huidige overtuigingen bevestigen is binnen de wetenschappelijke literatuur geen nieuw debat. Ondanks

dat het idee aannemelijk is, is het in het verleden niet gelukt om dit onverbiddelijk te ondersteunen met wetenschappelijk

onderzoek [30, 31]. In de afgelopen jaren is echter, door middel van verandering van ons medialandschap, onderzoek

naar selective exposure toegenomen. Dit omdat men vermoedt dat het huidige medialandschap (e.g. social media) en de

manier van consumeren selective exposure in de kaart speelt gezien de personalisatie van systemen [31].

In het onderzoek Red Media, Blue Media: Evidence of Ideological Selectivity in Media Use werd selec-

tive exposure onderzocht onder meer dan 1000 individuen. Er werd gekeken of conservatieven en republikeinen de

neigen hadden om Fox News te volgen. Dit omdat deze Amerikaanse nieuwszender pro conservatief zou zijn. Als

conservatieven en republikeinen eerder Fox News zouden volgen, zou dit kunnen stellen dat zij de neiging hebben om

bronnen uit te zoeken die hun huidige overtuiging bevestigen. Uit het onderzoek bleek dat er een significant resultaat

was en conservatieven en republikeinen de neiging hadden naar Fox News. Dit ondersteund het idee van selective

exposure. Daarnaast is dit ook nog eens selective exposure op basis van politiek ideologische gronden. In het licht van
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de onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek en gaat over politieke ideologie lijkt dit dus duidelijk een factor

te zijn die een rol speelt bij het mogelijk ontstaan van echo chambers op politiek ideologische grond. Nu is de volgende

vraag: hoe komt het dat individuen deze neiging hebben?

Nathalie Stroud is werkzaam aan de universiteit van Pensyllvania en concludeert in haar uitgebreide litera-

tuurstudie [29] over selective exposure dat er binnen de huidige wetenschappelijke literatuur nog geen consensus is

over waarom mensen de neiging tot selective exposure hebben. Zij behandelt hierin wel enkele mogelijke verklaringen

van het verschijnsel. De belangrijkste en in de literatuur opgevat als de meest aannemelijke is die van Festinger [32, 33].

Dit is de theorie van cognitieve dissonantie. Festinger stelt, zo zegt Stroud, dat mensen een onprettig gevoel ervaren

wanneer zij informatie verzamelen en verwerken die haaks staat op hun huidige overtuigingen. Om dit onprettige

gevoel te voorkomen verzamelt men alleen maar informatie die overeenkomt met de huidige overtuiging. Dit kan een

verklaring zijn waarom individuen de neiging hebben tot selective exposure.

4.2 Van individuen naar groepen

Een gebruiker op YouTube bevindt zich in een digitale ruimte samen met andere gebruikers. Zij kunnen hier namelijk

reacties (of comments in YouTube jargon) achter laten die de digitale ruimtes van anderen bereiken. Welke rol spelen

deze comments in het mogelijk onstaan van echo chambers?

In hoeverre comments zorgen voor een mogelijk echo chamber effect moet eerst de vraag gesteld worden:

wat is de invloed van comments op gebruikers op YouTube? In The Influence of Online Comments on Perceptions

of Antimarijuana Public Service Announcements on YouTube werd onderzocht of en hoe, observeerders zich gerela-

teerd voelden aan gebruikers die berichten posten, en hoe deze sociale identificatie overtuigingen beïnvloedde over

antimarijuana PSA7 berichten [34]. Hierin werd gemeten wat participanten vonden van een bepaalde video over de

antimarijuana PSA en in hoeverre zij zich geïdentificeerd voelden met gebruikers die reacties achter lieten. Ook werd

onderzocht in hoeverre de mening over deze PSA werd beïnvloed door comments. Hieruit bleek dat comments achter

gelaten door anonieme gebruikers de overtuiging die anderen hadden in de effectiviteit van de PSA kon veranderen.

Ook bleek dat hoe meer gebruikers zich geïdentificeerd voelden met comments van andere gebruikers, hoe meer kans

deze comment had om de opinie te beïnvloeden. Dit toont aan dat de comment sectie van YouTube de meningen van

anderen kan beïnvloeden. Als we kijken naar mogelijke echo chambers en effecten van echo chambers kan het dus

zo zijn dat de comment sectie de opinie in de digitale ruimte beïnvloedt en een echo chamber tot stand brengt waarin

dezelfde geluiden weerklinken. Dit valt echter nog niet met zekerheid te zeggen.

Er is bewijs dat comments invloed uitoefenen op de overtuiging van gebruikers rondom publieke kwesties.

Dit kan mogelijk bijdragen aan het ontstaan van een echo chamber effect. Hoe dit precies zou kunnen werken wordt

niet gesteld. Mogelijk kunnen gebruikers andere beïnvloeden wat leidt tot hetzelfde (politiek ideologische) geluid in

een digitale ruimte. De precieze invloed hier van is nog niet duidelijk. Wel kan er gekeken worden naar algemenere

theorieën over hoe groepen mensen, of in dit geval YouTube gebruikers, de algemene opinie kunnen beïnvloeden van

de commment sectie en zo dus mogelijk echo chambers kunnen laten ontstaan. Het kan namelijk zo zijn dat door

groepsconformiteit dezelfde geluiden weerklinken in een digitale ruimte op YouTube. In het beroemde experiment van

Asch over groepsconformiteit [35] werd een groep van 8 participanten bij elkaar gezet. Deze kregen 3 lijnen te zien op

7Public Service Announcements zijn berichten in het belang van de publieke opinie die bewustzijn moeten creëeren over, of de

mening van mensen moeten veranderen over sociale kwesties zoals marijuana gebruik [34]
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een kaart, en moesten de vierde lijn, die stond op een aparte kaart, publiekelijk matchen aan de juiste lengte van een

van de drie lijnen. In werkelijkheid waren 7 van de 8 participanten acteurs. Zij waren vantevoren ingelicht om een

fout antwoord te geven en de lengte van de gegeven lijn te matchen met een foute lijn. Dit terwijl in de controle groep

deze fout nagenoeg niet gemaakt werd. Een deel van de participanten die geen acteurs waren gingen, ondanks hun

eigen zintuigen, toch mee met het foutieve oordeel van de meerderheid. Dit laat zien dat mensen goevelig kunnen zijn

voor groepsdruk en een mate van groeps conformiteit ervaren. Conformiteit zijnde, aldus de cambridge dictionary [36],

de mate waarin gedrag meegaat met de verwachte standaard. Gezien de mogelijke invloed van comments op andere

gebruikers hun overtuigingen (bijvoorbeeld op politiek ideologisch gebied), en de mogelijke groepsconformiteit van

andere gebruikers, kunnen deze twee factoren bijdragen aan het mogelijk ontstaan van echo chambers op YouTube. Het

kan namelijk door deze twee verschijnselen komen dat dezelfde geluiden weerklinken in bepaalde digitale ruimtes en

mensen mogelijk als gevolg hiervan worden bevestigd of versterkt in hun huidige politiek ideologische overtuiging.

Gezien de deelvraag van dit hoofdstuk: Welke menselijke factoren dragen bij aan mogelijk echo chamber

effect? kan gesteld worden dat dit ten eerste selective exposure is. Dit vindt naar alle waarschijnlijkheid zijn oorsprong

in de theorie van cognitieve dissonantie. Daarnaast wordt de opinie van mensen mogelijk beïnvloedt door de commment

sectie. In combinatie met groeps conformiteit kan dit mogelijk bijdragen aan een echo chamber effect omdat het

mogelijk zo kan zijn dat dit zorgt voor weerklinking van dezelfde geluiden binnen een digitale ruimte. Om dit met

zekerheid te zeggen is meer onderzoek nodig.

5 Interactie Factoren - Integratie

Onderstaand model tracht te laten zien welke verschillende factoren een rol spelen bij het mogelijke ontstaan van echo

chambers op YouTube

Figuur 5: Echo chamber model. De gebruiker als individu links. Deze oefent via selective exposure invloed uit op het

aanbevelingssysteem. Dit filtert nog verder wat de mens te zien krijgt, waardoor men mogelijk kan belande in de echo

chamber. Hier hoort men dezelfde geluiden van andere gebruikers. De pijl van echo chamber staat voor de mogelijke

bevestiging en/of versterking van de huidige ideologie die het individu krijgt in de echo chamber.
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6 Conclusie

6.1 Beantwoording van de hoofdvraag

In dit literatuuronderzoek heeft de volgende vraag centraal gestaan: Welke factoren maken YouTube tot een potentiële

politiek ideologische echo chamber? Deze vraag is aan de hand van drie deelvragen beantwoordt. De eerste deelvraag

luidde: In hoeverre bestaan echo chambers op YouTube? Om dit te beantwoorden is de definitie gebruikt van echo

chambers en de digitale ruimte waarin gebruikers zich bevinden behandeld. In hoeverre echo chambers bestaan op

YouTube valt niet precies te zeggen. Wat wel gezegd kan worden is dat gebruikers geneigd zijn om maar met één

kant van een conflicterend verhaal interactie te hebben. Hier door kan het komen dat gebruikers worden bevestigd

en versterkt in hun huidige overtuiging die ze hebben ergens over, dit kan misschien ook zo werken voor politiek

ideologische perspectieven. Personalisatie van het internet heeft er voor gezorgd dat YouTube, vanuit commerciële

doeleinden, de wensen wil weerspiegelen die mensen hebben over wat ze willen zien. Dit heeft geresulteerd in een

focus om te bepalen waar gebruikers het liefst naar kijken. Het aanbevelingssysteem is ontwikkeld om dit te voorspellen.

De neurale netwerken die hier achter zitten zijn ontwikkeld om patronen te herkennen in het kijkgedrag van gebruikers

en hiermee te voorspellen waar ze het langst naar zullen zijn. Het is een gevolg hier van dat gebruikers mogelijk veelal

dezelfde geluiden tegen komen op YouTube. De derde deelvraag die beantwoord is luidde: Welke menselijke factoren

dragen bij aan een mogelijk echo chamber? De belangrijkste is: selective exposure, waarschijnlijk veroorzaakt door

cognitieve dissonantie. Daarnaast kan het zo zijn dat gebruikers hun overtuiging wordt beïnvloedt door de comment

sectie. Mogelijk speelt groeps conformiteit hier een rol, wat er voor kan zorgen dat binnen een bepaalde digitale ruimte

dezelfde geluiden weerklinken.

6.2 Belang binnen KI

In het kader van de discipline KI is het belangrijk dat er op zoek gegaan wordt naar welk effect onze interactie met

sociale media, en in dit specifieke geval YouTube, heeft op individuen, groepen en de maatschappij in geheel. Immers,

de algoritmes die deze interactie beïnvloeden worden ontwikkelt met behulp van KI. Wanneer deze algoritmes mogelijk

negatieve gevolgen hebben (zoals wellicht echo chambers die mogelijk zorgen voor extremere overtuigingen met

mogelijke polarisatie) moet er kritisch gekeken worden naar hoe deze algoritmes worden ontworpen. Daarnaast geeft

het inzicht dat we hebben verkregen in de menselijke factoren die een rol spelen bij dit onderzoek mogelijkheden voor

nieuwe implicaties van KI. Mogelijk kunnen er systemen ontwikkelt worden die zorgen dat deze menselijke factoren,

wanneer dit nodig is als deze negatieve gevolgen hebben, een minder grote rol spelen.

7 Discussie

7.1 Beperkingen & overwegingen

De belangrijskte beperking die naar voren gebracht kan worden is de relativiteit rondom de vraag: Wanneer is er

sprake van een echo chamber? Dus wanneer hoort een individu alleen nog maar dezelfde geluiden binnen een bepaalde

ruimte of eigenlijk: wanneer zijn de gevaren die gesuggereerd worden als gevolg van mogelijke echo chambers

gerechtvaardigd? Immers, waarom dit problematisch is, is de reden waarom dit onderzocht wordt Als een individu

alleen dezelfde geluiden hoort, maar op de hoogte is van anderen en kiest om alleen informatie te nuttigen over één
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bepaalde politieke ideologie, kan dit niet per se als een negatief gevolg gezien worden. Dus misschien is het alleen

noodzakelijk om van echo chambers te spreken wanneer het negatieve echo chamber effect zich voordoet. Teruggrijpend

op de introductie zijn echo chambers problematisch wanneer het echo chamber effect zich voordoet: dat een individu

enkel wordt bevestigd en versterkt in de huidige overtuiging en niet meer op de hoogte is van andere ideeën. Hier door

zou er geen gezond ecosysteem zijn en de democratie lijden. Dit brengt ons bij de volgende vraag: wanneer is er wel

een gezond ecosysteem waarin alle ideeën worden gehoord? Dit is wanneer een individu wordt blootgesteld aan de

diversiteit van meningen. Echter is dit misschien een lastigere opgave dan men mogelijk denkt. Want wanneer is deze

diversiteit ’genoeg’? Wanneer is de overweging van een individu om een bepaalde politiek ideologische overtuiging

aan te hangen eigenlijk ongegrond omdat deze individu alleen dezelfde geluiden hoort en geen weloverwogen keuze

heeft kunnen maken? Dus moet de vraag eigenlijk zijn; wanneer hoort een individu dusdanig dezelfde geluiden dat een

individu dusdanig wordt bevestigd en/of versterkt in zijn of haar huidige overtuiging, zodat er gesproken kan worden

van dat iemand niet meer, voor zover dat kan, een weloverwogen keuze kan maken tussen welke politiek ideologische

overtuiging hij/zij wil aanhangen? Dit is een nog complexer vraagstuk, wat openingen biedt voor suggesties voor

toekomstig onderzoek. Dit brengt ons bij het eerste voorstel voor toekomstig onderzoek. Immers wanneer we een

antwoord hebben op de zojuist gestelde vraag weten we pas echt wanneer er sprake is van echo chambers waaronder

de democratie lijdt. Een voorstel om dit te onderzoeken is om YouTube gebruikers een kwalitatief onderzoek te laten

ondergaan waarin er wordt onderzocht in hoeverre hun kijkgedrag overeenkomt met hun huidige overtuiging (en dus

ook wat de boodschap is van de content), in hoeverre zij bevestiging en/of versterking ervaren hier van op YouTube

en in hoeverre zij niet meer breed geïnformeerd zijn. Wanneer dit wordt uitgevoerd op grote schaal onder YouTube

gebruikers kan er pas met zekerheid gezegd worden in hoeverre echo chambers bestaan op YouTube.

Toekomstig onderzoek kan zich daarnaast richten op de invloed die de verschillende factoren hebben.

Onderzoeken welke factor (het aanbevelingssysteem, selective exposure, groepsdynamiek) het meeste invloed heeft

op het mogelijk ontstaan van echo chambers kan mogelijkheden bieden om voorzorgsmaatregelen te ontwikkelen die

echo chamber effecten tegen gaan. Onderzoeken hoe de factoren die een rol spelen bij een mogelijk echo chamber

effect werken en welke invloed deze hebben zal een uitdaging zijn. Immers, het is een complex proces met invloeden

van verschillende disciplines, wat is getracht te laten zien in het hoofdstuk Integratie. Om te bepalen welke invloeden

het meest een rol spelen en wat hiervan de gevolgen zijn is het zaak dat we de verschillende factoren isoleren en

deze vervolgens aan onderzoek onderwerpen. Zo kunnen we bijvoorbeeld: twee individuen bloot stellen aan precies

hetzelfde aanbevelingssysteem, wat in theorie mogelijk moet zijn. Er kan dan onderzocht worden welke video’s individu

X bekijkt versus individu Y. Zo kan onderzocht worden in hoeverre de selective exposure van een individu, hem of

haar in een bepaalde digitale ruimte leidt waar bepaalde politieke ideologieën centraal staan. Om de invloed van het

aanbevelingssysteem te onderzoeken zouden er twee groepen, waarvan de individuen nagenoeg identiek zijn (qua

levensomstandigheid en qua persoonlijkheid, mogelijker tweelingen) gevolgd kunnen worden over een langere tijd

(mogelijk een aantal jaar). Één van de groepen, zeg groep A, heeft hier bij toegang tot YouTube, de andere groep, groep

B, heeft dit niet. Omdat de groepen identiek zijn aan elkaar zou de werking van selective exposure hetzelfde moeten

zijn. Het verschil in ontwikkeling van welke politieke ideologie wordt aangehangen, kan mogelijk iets zeggen over de

rol die het aanbevelingssysteem kan spelen in iemand zijn leven. Echter blijft dit een uitdaging om externe factoren uit

te sluiten. In hoeverre iemand in een mogelijke echo chamber terecht komt van een bepaalde politieke ideologie kan

ook nog te maken hebben met levensomstandigheden die zich in de buitenwereld afspelen.
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Een andere beperking van dit onderzoek is dat de rol van de comment sectie nog onderbelicht is. De comment

sectie is de plek waar mensen hun mening uiten op YouTube, echter de invloed van de comment sectie op de mening van

mensen is nog weinig onderzocht. Mogelijk kan dit ook een effect hebben op politiek ideologische kwesties. Toekomstig

onderzoek hier na is dan ook nodig. Dit zou meer informatie kunnen geven over de invloed van de groepsmechanismen

in het licht van echo chambers.

Een laatste discussiepunt wat het overwegen waard is zijn de maatschappelijke implicaties van dit en

toekomstig onderzoek naar echo chambers. Want wat nou als gesteld kan worden dat er een dusdanig effect is van

echo chambers waar de democratie mogelijk onder lijdt? Wat als individuen niet meer worden blootgesteld aan diverse

politiek ideologische overtuigingen en het blijkt dat zij niet breed genoeg geïnformeerd zijn? Moet YouTube er dan voor

zorgen dat het aanbevelingssysteem wordt aangepast zodat het niet meer alleen gaat om het voorspellen van relevante

video’s, maar ook of een video bijdraagt aan een gezonde democratie? Of moet de overheid ingrijpen wanneer een

groot bedrijf als YouTube geen maatschappelijke verantwoording op zich neemt? Echter lijkt inmenging, of dit van de

overheid is of van YouTube, mogelijk ten kosten te gaan van de vrijheid van meningsuiting op het internet. Terwijl dit

toch één van de redenen is waar het internet zo om word geprezen. Het web is een geweldige plek en YouTube een

bron van inspiratie voor vele mensen waar mensen ideeën uitwisselen, ook op politiek ideologisch gebied. Wanneer

gebruikers achter hun computer blijven beseffen dat er ook een buitenwereld is, voorbij de grenzen van hun kamer, kan

een gezonde democratie gewaarborgd blijven.
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