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Sammanfattning: Idag innehåller internet ett överflöd av information och för att det ska kunna bli 

användarvänligt och lättorienterat finns det därför olika digitala verktyg som gör att information 

filtreras och anpassad till individen. Tidigare forskning menar att funktionerna kan vara både till för- 

och nackdel. Ett fåtal tidigare forskning har analyserat medvetenhet och oro kring ämnet inom 

specifika grupper. Den här studien kan bygga vidare på tidigare forskning och teori för att bredda 

vetskapen inom området och jämföras med de resultat som redan publicerats. Syftet med studien är 

således att undersöka studenters beteende, medvetenhet och vilka attityder som finns gentemot 

individanpassade resultat vid informationssökning på internet. Det teoretiska ramverket innehåller: 

personalisering, algoritmer, filterbubblor, ekokammare, satisfiering och integritet. För att kunna 

besvara syftet med studien genomfördes tre kvalitativa fokusgrupper där samtliga deltagare är 

studenter och över 18 år. Totalt deltog 11 personer i studien. 

 

Resultat: Studenterna använde i stor utsträckning Google Search vid informationssökning och 

nästintill alltid använde de enbart förstasidan av sökresultatet. Det visade att medvetenheten kring det 

personliga flödet var varierande där de flesta visade vetskap om att flödet kan skilja sig åt, men låg 

kunskap om hur det faktiskt fungerar. Deltagarna ansåg att den individanpassade informationen hade 

en mestadels positiv påverkan på internetanvändningen då argumenten var att användningen blir 

enklare och snabbare, medan resultaten blir mer relevanta för individen. De negativa förhållningssätt 

som framställdes menade att individanpassad information kan leda till bubblor och i värsta fall vara ett 

hot mot demokratin. Studenterna visade på låg grad av oro för den personliga integriteten på internet. 
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1. Problembakgrund 

Idag har 98 procent av alla Sveriges invånare tillgång till internet i hemmet (SOI, 2018). Det 

har resulterat i att människor lämnat de traditionella medierna som till exempel tidskrifter och 

istället använder internet när de vill ta del av nyheter och information (Strömbäck, 2014: 72). 

Internet har en mycket viktig funktion i det digitala och moderna samhälle som vi idag lever i 

och många människor kan inte tänka sig ett liv utan det. Redan för åtta år sedan rapporterade 

SVT i sin nyhetssändning om nya studier som avslöjade att mer än hälften av alla människor 

känner sig “upprörda” när de inte haft tillgång till internet och 40 procent beskrev situationen 

med att de kände “ensamhet”. Forskaren som stod bakom studien kunde rapportera att 

studenterna som deltagit i undersökningen upplevde samma psykiska och fysiska symptom 

när de blev med sin tillgång till internet, som beroende upplever när de försöker sluta röka 

eller använda droger (SVT 2011). Sedan dess har internetanvändandet ökat betydligt för varje 

år och människor antas ha blivit ännu mer beroende av internettjänster som existerar på world 

wide web. (SOI, 2018). Internet innehåller en oändlig mängd med information och det är 

svårt att förstå hur mycket data som faktiskt existerar på webben (Haider & Sundin 2017: 6). 

För att göra internet mer användarvänligt och lättorienterat för användarna så används det 

därför funktioner som bland annat algoritmer. Dessa verktyg formar informationsflödet efter 

statistik som samlats in i form av bland annat personlig interaktion, historik och trafik (ibid.). 

Meningen är att den information som en person möts av på internet ska vara lämpad och 

intressant för just den individen. Det kan till exempel vara så att du har besökt en digital butik 

där du klickat på en specifik produkt och efter det dyker precis denna eller motsvarande vara 

upp i ditt flöde. Denna funktion gäller inte enbart för webbutiker utan i princip alla 

webbplatser och påverkar därför även personer som till exempel söker information. 

Det personliga flödet kan vara ett resultat av till exempel webbplatsens algoritmer, med syfte 

att skapa innehåll som baseras på användarens tidigare beteende (Haider & Sundin 2017: 12). 

 

När flödet blir individanpassat med hjälp av internets olika funktioner så brukar det 

tillsammans kallas personalisering, med det menas att informationen på ett eller annat sätt 

filtreras för att individen ska få ett flöde som den har intresse utav (Haider & Sundin 2017: 

22). Det har varit klart att Google använder sig av algoritmer sedan 2009 men hur exakt dessa 
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fungerar är hemligt och enbart ett få antal personer har åtkomst till den informationen (Haider 

& Sundin, 2016). Google är den största sökmotorn på internet och under 2013 genomfördes 

en undersökning där resultatet visade att 86 procent av alla informationssökningar i Europa 

utfördes med hjälp av just Google. Med denna siffra i åtanke är det enkelt att förstå vilken 

stor maktposition Google besitter, när de till exempel kan vara med att påverka samhället 

genom att styra vilken information användarna ska mötas av och i vilken specifik ordning 

(Östberg, 2013). I Sverige är Google den mest använda tjänsten när det kommer till 

informationssökning och 2018 uppgav 97 procent av svenskarna att de besöker sidan (SOI, 

2018). Undersökningar visar också att alla studenter i Sverige på något sätt använder sig utav 

Google (ibid). Därför har denna studie valt att endast undersöka studenter. 

 

Eftersom de digitala verktygen som styr personaliseringen av information och tjänster på 

internet är relativt nya fenomen så finns det inte mycket tidigare forskning som berör 

området, även om det har blivit allt mer vanligt att forska inom den moderna digitala sfären. 

Det går med andra ord att hitta viss forskning inom ämnet exempelvis studien “Filtrerade 

flöden – en studie om internetanvändares kunskap, inställning och oro för personalisering” 

(Henriksson, L., 2017). Studien analyserar hur internetanvändare förhåller sig till 

personalisering. Ytterligare forskning som genomförts på området är Elia Powers studie “My 

news feed is filtered?” Studien analyserar universitetsstudenters attityder och kunskap om det 

personaliserade flödet (Powers, 2017). 

 

Med tanke på hur växande och föränderlig den digitala världen är, samt hur många som är 

delaktiga och påverkas, så är det av både inomvetenskapligt och utomvetenskapliga skäl 

intressant med fler studier för att kunna få större och även mer specifik förståelse i ämnet 

(Haider & Sundin, 2017). De tidigare nämnda studierna har skiftande resultat kring hur 

attityder och medvetenheten när det kommer till riktade budskap och information, vilket gör 

det intressant att forska mer utifrån det perspektivet. Den här studien kommer därför att 

beröra människors attityd, medvetenhet och beteende gentemot det personliga flödet på 

internet.  

 

För att specificera och avgränsa arbetet fokuserar den här studien på studenter och hur de 

diskuterar om personliga flöden samt hur hög medvetenhet de har om personaliserad 
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informationssökning. Fokus kommer att vara på Google, eftersom att det är den största 

sökmotorn på internet och många studenter antas börja med att söka efter information där när 

de använder internet (SOI, 2018).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka studenters beteende, medvetenhet och attityd gentemot 

individanpassad information. För att undersöka det används följande frågeställningar: 

 

● Hur ser studenters vanor ut vid informationssökning? 

● Hur medvetna är studenter om det personliga flödets syfte och funktioner? 

● Vilket förhållningssätt har studenter till individanpassad information på internet?  

● Hur resonerar studenter kring säkerhet och den personliga integriteten i kontext till 

informationssökning på internet? 

 

2. Tidigare forskning 

Det har genomförts en del tidigare forskning inom detta område och det mesta är modern 

forskning då fenomenet är relativt nytt i forskningssammanhang. En studie som har 

publicerats är “Filtrerade flöden – en studie om internetanvändares kunskap, inställning och 

oro för personalisering”.  Studiens syfte var att ge en bild av hur internetanvändare förhåller 

sig till personalisering genom att mäta aspekterna: kunskap, inställning och oro för 

personalisering och dess effekter. Studien syftade även till att studera huruvida det finns några 

samband mellan de olika aspekterna. Som metod användes en enkätundersökning som 

besvarades av 150 internetanvändare, deltagarna i studien som deltog i undersökningen var 

majoriteten mellan 18-34 år. Sedan var 23 procent 45-54 år samt 10 procent var mellan 35-44 

år (Henriksson, S., 2017). Resultatet visade att hälften var oroliga och att kunskapen var 

varierad. Det var en ganska stor andel som hade en låg kunskap om personaliserat flöde, men 

trots oron och bristande kunskap var de positivt inställda till fenomenet. Dessa resultat kan 

tolkas vara motsägelsefulla och därför är det intressant att även undersöka ett mer specifikt 
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område i form av studenters vanor, medvetenhet och attityd gentemot personifierad 

information. Eftersom att statistik visar att internet är en stor del av alla studenters vardag, 

samt att det som studerande i princip alltid förväntas att en är källkritisk och objektiv i sitt 

arbete, så är det intressant att se om studenters vanor i just sökprocessen går att likställas med 

övriga i samhället eller om det skiljer sig åt. I den här studien används fokusgruppsintervjuer 

som metod, vilket gör att resultaten kan vara intressanta att jämföra även utifrån den aspekten. 

 

Det finns även tidigare studier som har avgränsat sig på liknande sätt som den här studien 

tänkt att göra, det vill säga genom att undersöka en specifik grupp människor i samhället. En 

amerikansk studie som gjorts är “My news feed is filtered?” av forskaren Elia Powers. 

Studiens syfte är att analysera college-studenters attityder och vetskap om det personaliserade 

flödet och som metod använde Powers både en enkätundersökning som besvarades av 147 

studenter samt intervjuer som gjordes på 37 studenter, alla vid samma universitet (Powers, 

2017). Resultatet som Powers fick fram i sin studie att 16% trodde att Google inte kunde ge 

olika resultat beroende på vem som genomförde sökningen (Ibid.). Efter ytterligare frågor 

visade resultatet dock att många inte visste att beteendet utanför Googles egna webbsida 

också kunde påverka sökresultatet. Det övergripande utfallet i denna studie var att 

amerikanska studenter oftast inte har medvetenhet om vad deras beteende på internet kan 

resultera i (Powers, 2017). Eftersom studien är genomförd i USA är det intressant att se 

skillnader och likheter mellan svenska och amerikanska studenters attityd och medvetenhet. I 

denna studie kommer fokusgruppsintervjuer att användas som metod för att få igång 

diskussioner och på så sätt lättare analysera studenternas medvetenhet, attityd och deras 

argument för sin sak. Ytterligare forskning som har genomförts inom detta ämne är 

masteruppsatsen “Att begränsas och avgränsa sig - En studie om studenters attityder till 

internets dagliga informationsflöden” skriven av Åsa Thollander (2017). Thollanders studie 

genomfördes också i Sverige och på studenter och deras attityd gentemot personaliserat flöde. 

Thollander valde dock att fokusera på sociala medier och nyheter, och inte med intresset för 

just studenternas informationssökning. I studien användes ett annat metodval, nämligen 

intervjuer med sju studenter från samma skola. Det övergripande resultatet från studien visar 

att studenterna har en negativ syn på personliga flöden, vilket är högst intressant då Linnea 

Henrikssons (2017) studie som också är genomförd i Sverige, visar på motsatt resultat 

gentemot Thollanders studie när det kommer till respondenternas inställning. Med den här 
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studien hoppas vi kunna ta fram ett resultat som visar om det kan bero på att just studenter är 

mer kritiska än andra i samhället eller om det kan vara någonting annat som bidragit till dessa 

skilda resultat. Området för denna studie är intressant och modernt, och forskning oberoende 

av perspektiv, skulle gynna den allmänna förståelsen för hur studenter och deras arbete 

påverkas av individanpassad information.  

 

3. Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel kommer teorier och tidigare forskning som är relevanta för studien att 

presenteras. Det teoretiska avsnittet kommer inledas med teori och tidigare forskning kring 

riktad information, samt begreppen personalisering, cookies och algoritmer, integritet och 

även teorin satisfiering.  

3.1 Begreppsförklaring  

3.1.1 Algoritmer 

En algoritm kan förklaras på olika sätt och det är få som vet vad det egentligen är för något. 

Förenklat kan man säga att det är en del av de olika programvaror som existerar och de 

fungerar som internets regler på vart informationen ska sorteras, prioriteras samt hur den ska 

placeras i användarnas flöden (Haider & Sundin, 2017).  

 

Algoritmer är till för att användare ska kunna hantera den mängd av information som finns på 

internet (Lavie et al., 2010). Algoritmerna bestämmer vad informationen ska resultera i och 

vart de ska placeras, samt vad internetanvändaren ska få ta del av i sitt flöde. Förenklat 

handlar det om var informationen ska positioneras och utan dessa algoritmer hade inte 

internet sett ut på det sättet som det gör idag och vanliga människor hade inte kunnat ha 

möjligheten att använda internet som de gör idag. Effekten av algoritmerna kan bli att två 

användare kan få olika resultat vid en likadan sökning, baserat på deras tidigare interaktioner 

med systemet (Bozdag & Hoven 2013). 
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3.1.2 Vad är cookies? 

Om användaren inte väljer att skriva in information manuellt om sig själv så finns det även så 

kallade “cookies” på internet som kan samla in användardata (Cookielagen, 2019). Cookie 

kallas det verktyg, i form av en textbaserad fil, i webbläsaren som begär att information om 

besöket på en webbplats ska sparas (PTS, 2019). När cookies används möts användaren av en 

ruta med ett meddelande om en begäran att acceptera ett avtal. 

 

 

Figur 2. Ett exempel på hur ett cookie-meddelande kan se ut (PTS, 2019). 

 

Informationen i cookien används för att spara och följa hur besökarnas aktiviteter och 

beteenden ser ut på sidan (Cookielagen, 2019). Enligt lag behöver alla hemsidor som 

använder sig av den här typen av tekniker meddela sina besökare om att de gör det och vad 

syftet med deras cookies är. Besökaren ska även kunna läsa avtalet och lämna ett samtycke 

till att informationen lagras (PTS, 2019). Cookies faktiska syfte är att både förbättra 

användarupplevelsen, samt att skapa personaliserad och riktad reklam och information 

(Blomberg et.al., 2016). Blomberg et al. menar att många användare trots cookiemeddelandet 

har bristande kunskap kring vad verktyget innebär. 
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Det finns tre typer av cookies: permanenta cookies, temporära cookies samt 

tredjeparts-cookies. Permantenta cookies sparas på enheten under en lång period, 

informationen som lagras kan användas i några år (Cookielagen, 2019). Temporära cookies 

sparar informationen från webbplatserna tillfälligt och raderas när användaren stängt ner 

sidan. Tredjeparts-cookies begärs för att samla statistik om besökarnas aktiviteter på 

webbplatsen, men kommer från en annan webbplats eller annat företag än den som 

användaren besökt. Detta innebär att en tredje part tar del av och använder den information 

som lagras från besöket på andra partens hemsida genom ett samarbete (ibid.). 

 

Blockera cookies 

För de som vill blockera cookies finns möjligheten att stänga funktionen i webbläsarens 

säkerhetsinställningar (Cookielagen, 2019). Det går att ställa in webbläsaren så att 

användaren aktivt måste acceptera varje gång en webbplats begär nya cookies eller att det 

bara begärs på pålitliga platser (ibid.). Dator- och teknikföretaget Apple har till exempel en 

funktion i sina datorer som varnar användaren om den besöker webbplatser som misstänks 

vara riskfyllda eller ha farligt innehåll (Apple, 2019). Det går även att förhindra andra typer 

av spårningar och att webbsidorna mellan varandra kan sälja och spara användarens 

personliga data om historik och beteende. Det går till exempel att justera genom att välja att 

spärra tredjeparts-cookies så att det blir svårare att spåra och kartlägga användarnas aktivitetet 

(Cookielagen, 2019). Det går att helt stänga av cookies-funktionen men med vissa 

konsekvenser. Till exempel kan en hemsida bli begränsad, ibland går det till exempel inte att 

ta del av all information eller genomföra ett köp (ibid.). 

Risker med cookies 

Eftersom cookies används i syfte att lagra personlig data som berör användarens aktiviteter på 

internet, så kan dessa verktyg medföra vissa integritetsrisker (Cookielagen 2019). 

Förfalskningar av cookies och avlyssningar kan förekomma och används för att samla 

obehörig användning av information om användaren och antingen sälja vidare eller för 

id-kapningar. Förfalskningar är olagliga men svåra att identifiera, speciellt om en person inte 

läser igenom avtalen. En webbplats kan även lagligt sälja eller ge vidare den information som 

den har tillgång till, men för att det ska vara lagligt ska det stå med i säkerhetsavtalet som 

användaren godkänner vid cookies-förfrågan (ibid.).  
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3.1.3 Filterbubbla 

Det som är möjligt att konstatera är att forskningen inom ämnet ökat på senare tid. Det kan 

finnas flera olika anledningar till detta men ett antagande kan vara att algoritmer på internet är 

en relativt nytt fenomen som fick sitt stora genombrott 2009 då Google började att använda 

personaliserat flöde. Ett begrepp som är svårt att inte nämna när man forskar inom detta 

område är Eli Parisers begrepp filterbubbla som han skrev om i sin bok ”The filter bubble” 

(Pariser, 2011). Det framställer precis som ekokammaren att alla internetanvändare matas 

med individanpassad information på internet vilket enligt honom leder till att man hamnar i 

en filterbubbla. Pariser menar att alla får en individuell verklighetsbild och att 

internetanvändare tar del av sådant som individen har intresse utav. Dessa filterbubblor menar 

teorin att människorna oftast inte har medvetenhet om, vilket i sig också anses vara ett 

problem (Pariser, 2011). 

 

Debatten om Filterbubblor 

Boken Pariser skrev har resulterat i en debatt där de flesta inom forskningsvärlden menar att 

Pariser inte kan kalla sig för forskare då fenomenet filterbubbla inte har en existens och 

många menar att Pariser saknar belägg för sina påståenden (Nilsson, 2017). Kritiker menar att 

människor matas med information som gör att verklighetsbilden kan förändras. De manar till 

skillnad från Pariser att människor matas med information som den inte har intresse utav och 

därför kan inte personen isoleras i sina åsikter (Nilsson, 2017). 

Men det finns människor som anser att Pariser har rätt i att filterbubblor existerar och en av 

dem är journalisten och författaren Per Granqvist som säger såhär om filterbubblans existens 

(Granqvist, 2018): 

  

“De som menar att vi inte lever i en filterbubbla är i en alldeles särskild sorts bubbla, klart 

som sjutton att det finns filterbubblor, annars skulle vi fått all information till oss ofiltrerad”. 

 

I studien Med nålen mot filterbubblan av Sofia Henriksson genomförs en innehållsanalys på 

artiklar som berör begreppet filterbubbla. Hon delar upp diskurserna i tre olika vinklar på hur 

de framställer filterbubblor. Resultatet hon fick fram visar att 42% av artiklarna hon 

analyserat framställer begreppet som något negativt, 31% menar att det är något som de 
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framställer som alarmerande och 6% av artiklarna framställer det som något positivt 

(Henriksson, S., 2017). 

3.1.4 Integritet och internet 

Svenska lagboken beskriver personlig integritet som: “Personlig integritet är den enskildes 

rätt att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information.” (Lagen, 2019). 

Integritet innebär privata angelägenheter och syftar till information som en person inte vill att 

andra personer, webbsidor eller organisationer ska ta del av (Rachels, 1975: 324). Personlig 

integritet behöver nödvändigtvis inte innebära något som har en specifik orsak att döljas, utan 

som individen upplever som privat och vill hålla för sig själv (Rachels, 1975: 324).  

 

Enligt en undersökning som är gjord 2017 så visar statistiken att över hälften av svenskarna 

var oroade över att företag kan inkräkta på deras personliga integritet på internet (Davidsson 

& Thoresson, 2017: 129). Vilken grad av oro människor känner om risker för 

integritetskränkningar och hot är beroende av vilken nivå individens digitala aktivitet ligger 

på (Bergström, 2014: 88). En annan faktor är hur personen upplever sig ha kunskap och 

kontroll över informationsinsamlingen. En högre upplevelse av kontroll har visat att rädslan 

för att bli utsatt för integritetskränkningar har minskat (ibid.). En anledning till varför 

internetanvändare ändå fortsätter med samma användningsmönster trots att de kan uppleva 

oro för sin personliga integritet, kommer an på att personen anser att den får något i utbyte 

mot att den delar sin information på en webbplats (Bergström, 2014: 83). Det här bidrar till att 

internetanvändare blir mindre försiktiga med vilken information de delar med sig av och vilka 

avtal de går med på, eftersom de ser det som att de får en typ av belöning. En av de största 

anledningarna till varför en person väljer att inte värna om sin personliga integritet beskrivs 

vara ökad bekvämlighet hos befolkningen. Dessa bekvämlighetsskäl kan vara till exempel 

snabba och smidiga tekniska lösningar (ibid.).  
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3.2 Teori 

3.2.1 Personalisering 

Personalisering som fenomen sträcker sig långt tillbaka i tiden, det vittnar de riktade budskap 

som har hittats från 1870-talet om (Vesanen, 2007: 410). Personalisering innebär information 

som är anpassad och som antagligen kommer att intressera mottagaren eller användaren 

(Lavie et al., 2010). I mer modernare tid har medielandskapets utveckling varit progressiv och 

digitaliseringen är ett faktum, vilket har påverkat förutsättningarna för personalisering 

betydligt. Personalisering definieras idag på flera olika sätt där några av de centrala 

aspekterna som lyfts fram är hur personalisering egentligen är riktade budskap efter 

exempelvis mottagarens geografiska position eller anpassning av budskapets design utifrån 

mottagarens preferenser (Teljas et al., 2008). 

 

Idag använder många webbsidor sig utav personalisering och under de tio senaste åren har 

sökningar på Google varit personaliserade för alla som gör en sökning via deras sökmotor 

(Horling & Kulick, 2009). Även andra medier är personaliserade, till exempel de sociala 

mediekanalerna Facebook och Instagram använder även de verktyg som gör informationen 

individanpassad, vilket betyder att användarna inte får ta del av det alla deras kontakters 

publiceringar på kanalerna utan det sker ett anpassat urval (Zuiderveen Borgesius et al., 

2016). Den här funktionen påverkas av interaktionen med de andra användarna, vilket betyder 

att en person möts i första hand av det innehåll som de användare som personen har mest 

interaktion med under en tidsperiod publicerar (ibid.). Mediet, det vill säga företaget, styr 

personaliseringen genom att de bestämmer en marknadsstrategi som de tror är mest lämplig 

för att nå fram till individen (Arora, et al., 2008: 305). Genom att företaget lagrar den här 

kunddatan, och genom datastatistik som anpassar innehåll och flöde utifrån individens 

beräknade preferenser, har nya möjligheter för personalisering skapats (Arora et al., 2008: 

306). Arora menar att med hjälp av den här funktionen har nya möjligheter för  

personalisering skapats och att den största fördelen med fenomenet är att kundnöjdheten ökar 

och därmed även företagens ekonomiska resultat. Vidare menar Arora et al., (2008) att det för 

konsumenten kan vara positivt att flödet anpassas direkt efter dess preferenser, men att det 
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även kan upplevas som obehagligt när innehållet blir för anpassat efter individen (Arora, et 

al., 2008: 308).  

Personaliseringens funktion: 

Personalisering utförs genom att algoritmerna tar in historik eller geografisk plats (Haider & 

Sundin, 2016). Det finns tidigare forskning som visar att i genomsnitt är variationen 11,7 

procent bland sökresultaten för Googles användare, vilket styrs av just personalisering och 

algoritmer. Variationen innebär att alla inte möts av samma resultat vid en sökning på Google 

utan att resultaten är anpassade efter användarens tidigare beteende och historik för att matcha 

det individuella intresset och behovet (Hannak, et al., 2013).

 

Figur 1. Personaliseringens förlopp (Vesanen, 2007).  

 

Figur 1 illustrerar Vesanens teori hur personalisering fungerar. Figuren beskriver extern data 

vilket betyder att först besöker personen en webbsida där den tar del av någon typ av 

information. Användarens historik, i form av exakt vad för information användaren nås utav 

och dennes beteende, samlas in och sparas i en databas. Om användaren också väljer att 

skriva in information om sig själv genom till exempel medlemskap, så registreras och sparas 

även den informationen i användarsidan. Den här lagrade informationen processas därefter till 

att skapa en profil för individen och utifrån dessa ramar så kan innehåll anpassas och bidra till 

personaliserat innehåll för användarna. Användarna nås av innehållet och interagerar i sin tur 

med det anpassade flödet, vilket bidrar till att ny information om interaktionen samlas in och 

processen börjar om (Vesanen, 2007). Det finns forskning som visar på att den här typen av 
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rekommendationssystem har större inflytande på användaren än vad jämnåriga eller experter 

inom området har (Nguyen et al., 2014).  

 

Fördelar med personalisering 

Att personalisering kan ha positiva effekter utifrån olika perspektiv har redan nämnts. 

Personalisering kan ha flera positiva effekter för kunden, till exempel bättre matchningar av 

budskap, information och service (Pavlou & Stewart, 2000). En annan fördel är att när 

användaren känner sig mer engagerad i budskapet så blir även deras inställning och 

mottaglighet till reklam mer öppen och positiv, det vill säga ut ett försäljningsperspektiv 

(ibid.). Personalisering av information på dagens internet anses vara behövligt då det finns ett 

tydligt överflöd av information och budskap, vilket gör det svårt för användaren själv att 

kunna hitta lämpliga och relevanta källor vid till exempel informationssökning (Lavie et al., 

2010). Andra fördelar med personalisering bland andra att det bidrar till bättre 

användarupplevelse, bättre preferensmatchning och bättre service (Vesanen, 2007).  

 

Nackdelar med personalisering 

Det finns också nackdelar med personalisering och några som varit möjliga att identifiera är 

risk för hotad integritet, risk för spam, ökad spendering av tid och extra avgifter (Vesanen, 

2007). Bland annat har Vesanens studie om internet-användares uppfattning om 

personalisering visat att deras attityd till att deras historik och övrig data lagas generellt sett är 

negativ, speciellt om de själva inte anser att de godkänt ett avtal kring det (Vesanen, 2007). 

Riktad information och personalisering kan enligt studier bidra med betydliga fördelar för 

såväl företag som kunder, men även utmana i frågor kring integritet då det baseras på privat 

information, vilket kan antas i vissa fall även vara känslig information för individen.  

3.2.2 Ekokammare  

Med individuellt anpassade flöden kan en “ekokammare” uppstå. En ekokammare kan 

förklaras som en omgivning på internet där användarens världsbild enbart bekräftas och aldrig 

ifrågasätts eller utmanas (Avebäck, 2017). När det kommer till informationssökning så 

innebär ekokammare att internetanvändaren väljer att läsa nyheter och information som 

speglar den världsbild och uppfattning som personen redan har (Berry & Pawlik, 2008: 58). 

Genom att inte ta del av andra åsikter, se från olika perspektiv och ställa olika källor mot 
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varandra så ifrågasätts aldrig den åsikt eller uppfattning individen redan har om ämnet. Den 

här typen av ekokammare anses skapa en åsiktspolarisering vilket innebär att förståelsen för 

andras uppfattningar kan kännas främmande och vara svår att förstå (ibid.).  

 

Ekokammaren som begrepp beskrivs komma från engelskans selective exposure och menar 

att människor väljer att ta del av information som speglar och stärker den politiska 

uppfattning de redan har. På internet kan användarna filtrera och selektivt välja de sidor där 

de får information från människor som har samma uppfattning som de själva (Jacobson, 

Myung & Johnson 2016: 877). En annan förklaring till ekokammaren beskrivs genom att dela 

upp ordet där den första delen “ekot” är den del som beskriver då en individ får information 

som speglar den uppfattning som denne redan har. Den andra delen är “kammaren” som 

syftar till den sociala värld och det nätverk som utgör den ram inom vilket information sänds 

och mottas (Berry & Pawlik, 2008: 58).  

3.2.3 Satisfiering 

Satisfiering är en del inom teorin begränsad rationalitet som forskaren Herbert Simon har 

utvecklat. Denna del av teorin förklarar strategier för hur vi som människor alltid försöker att 

leta efter beslutsunderlag för att kunna genomföra en handling. Ordet satisfiering är från 

början en engelsk sammanslagning av orden sufficing och satisfying som betyder tillräcklig 

samt tillfredsställande (Simon, 1979: 3). Vi har valt att använda det svenska ordet 

“satisfiering” för att betydelsen är nästintill densamma (SAO, 2018). Den teori som Simon 

tagit fram förklarar när människor söker efter information finns det en uppsatt målsättning 

med det som ska identifieras med hjälp av informationen. Simon menar att man som 

människa inte alltid behöver uppnå dessa mål då man kan nöja sig med den information man 

redan har identifierat för att inte behöva fortsätta lägga energi på att söka efter mer 

information som skulle kunna uppnå dina tidigare uppsatta mål (Simon, 1979: 3). Simon 

kallar detta för stoppregler vilket menas med att han anser att om alla människor aldrig skulle 

avbryta informationssökningar så skulle det till slut bli ohållbart och för mycket energi hade 

gått åt att leta efter ny information (ibid.).  
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Sökprocessen 

Sökprocessen handlar om hur människor går tillväga för att avsluta sina sökningar innan 

målet är uppnått. Enligt teorin så kan personen avsluta sökningen innan målet är uppnått 

eftersom att det kan krävas för mycket energi och därför sänks målet och personen anser sig 

själv ha funnit det den söker. 

Simon menar att det tillfredsställande målet som sattes upp innan informationssökningen kan 

vara justerbart (Simon, 1957: 253). Det leder till att personen som söker information till en 

början bedömer informationen som otillräcklig men sedan övergår sökprocessen till att 

individen betraktar den som tillräcklig då den anser att det tar för mycket energin för att finna 

den nya informationen som stämmer överens med det uppsatta målet (ibid.). 

För att göra det tydligare går det att säga att personen genom misslyckade försök kan sänka 

sin ambitionsnivå som sattes upp i början av eftersökningen. Det går också att vända på 

modellen och se det utifrån att personen som söker efter information har till en början en låg 

ambitionsnivå för att sedan höja den när personen identifierar relevant information som är 

större än det uppsatta målet (Simon, 1957: 253). 

 

Till skillnad från filtrering så är denna teori byggd på rationellt agerande medan till 

exempelvis forskningen om filterbubblor byggs på informationssökningens undvikanden 

(Bawden & Robinson, 2009: 185). En skillnad mellan filterbubblor och satsfiering är att 

filterbubblor grundar sig i information som en person inte vill upptäcka medan satisfiering 

grundar sig i information som redan finns tillgänglig (ibid.). 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning och teorier 

För att summera så visar tidigare forskning att personlig riktad information på flera sätt är till 

fördel för både företag och privatperson men oftast kopplas den riktade informationen också 

till frågan om personlig integritet. Tidigare forskning om personlig integritet visar att 

definitionen av begreppet styrs beroende på individens egna tolkning och att trots stor oro 

bland internetanvändarna så fortsätter de dela med sig av information på internet, både 

medvetet och omedvetet. 

 

Tidigare forskning tyder också på att det finns spekulationer och upplevelser om att riktad och 

personlig information riskerar att bidra till en skev och vinklad världsbild som är negativ för 
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individen. Det finns forskare som menar att om en individ bara väljer att ta del av en viss typ 

av information så riskerar den att enbart matas med vinklade budskap som enbart bekräftar 

dennes tidigare idéer.  

 

På internet finns det oändligt med information och även om en person försöker vara neutral i 

sin informationssökning och identifiera flera olika källor och vinklar, så måste personen till 

sist sätta stopp och vara nöjd med den information den har hittat. Satisfiering förklarar 

strategier för hur vi som människor alltid försöker att leta efter beslutsunderlag för att kunna 

genomföra en handling. Simon som tog fram teorin menar att en person har uppsatta mål 

innan den genomför en sökning men att dessa mål inte behöver uppnås utan att sökningen kan 

avslutas trots att målet inte uppnåtts, eftersom det krävs för mycket energi för att uppnå det 

uppsatta målet. 

 

4. Metod  

Nedan presenteras de val som kring metod och även motivation till varför undersökningen 

genomförts på det sätt som den gjorts. 

4.1 Kvalitativ kontra kvantitativ metod 

En kvalitativ metod är bättre för studiens syfte som är att undersöka studenternas beteende, 

medvetenhet och attityd gentemot individanpassad information, eftersom att fokusgrupper 

bidrar till diskussion och är lämpliga vid studier som har i syfte att undersöka ett specifikt 

område eller åsikter samt attityder hos en specifik grupp. Metoden är bra för att skapa djupare 

förståelse och kunna fråga om saker som inte passar in eller får plats i en kvantitativ metod 

som till exempel enkäter (Esaiasson et al., 2012: 261). En enkät är dessutom förutbestämt och 

har begränsade svarsalternativ. En enkät hade varit bra vid en studie där det fanns mer 

tidigare forskning att tillgå, men eftersom det område den här studien valt att fokusera på är 

ett relativt nytt forskningsområde där lite teori och resultat uppkommit så är en explorativ 

design mer fördelaktig. Detta eftersom att den den är förutsättningslös och kan vara med att 

bidra till ny teori inom området (ibid.).  En annan fördel med metoden, jämfört med till 

exempel enkäter och individuella intervjuer, är att den genom diskussioner kan leda till 
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oväntade resultat där det går att tyda vad de delaktiga anser vara det viktigaste delarna inom 

ämnet eller frågan (Esaiasson et al., 2017: 330). I en kvalitativ metod som just 

fokusgruppsintervjuer finns det även utrymme för spontana och djupare frågor, vilket är 

passande för den här studiens syfte (Esaiasson et al., 2012: 159). Med denna studie är det 

dock inte möjligt att uppnå teoretisk mättnad även om det hade varit Idealet. Teoretisk 

mättnad menar att studien uppnått och identifierat all relevant information som finns på de 

som intervjuas (Esaiasson, et al., 2017: 168). För att uppnå teoretisk mättnad hade ett mycket 

större antal grupper behövts intervjuats. 

4.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Fokusgrupper kan definieras som diskussioner i grupp där människor möts för att på ett 

fokuserat sätt diskuteras olika aspekter av ett fenomen eller tema (Dahlin-Ivanoff, 2015: 81). 

Att angripa det valda forskningsproblemet med fokusgrupper innebär att intervjuer genomförs 

med personer som själva är delaktiga i den företeelse som studeras (Esaiasson et al., 2012: 

259). Användningen av fokusgrupper har ökat betydligt under de senaste åren och metoden 

har visat sig vara mycket användbart för att se vad deltagarna tycker, tänker och talar om ett 

särskilt ämne, men också för att undersöka varför de har just den uppfattning de har 

(Dahlin-Ivanoff, 2015: 81). Genom fokusgrupper kan en forskare genom målgruppens egna 

ord få fram ett antal olika perspektiv och sätt att tänka på inom samma ämne. Metoden är på 

så sätt bra för att få nyanserat material och som kan bidra till perspektiv som forskaren själv 

aldrig har tänkt på (Dahlin-Ivanoff, 2015: 82). Fokusgrupper som intervju får ofta 

kandidaterna att känna sig trygga och intervjun upplevs som ett samtal snarare än ett “förhör”. 

Det är dock viktigt att ha en röd tråd genom samtalet för att skapa ett professionellt intryck 

och få förtroende av studenterna (Esaiasson et al., 2012: 253). Då fokusgruppsdiskussioner 

även innebär ett utbyte av erfarenheter så framhävs det kollektiva snarare än det individuella 

perspektivet, vilket var betydelsefullt för den här studien där urvalet är studenter och där 

diskussioner kan skapa mer intressanta resultat kontra en individuell metod som individuella 

intervjuer (Dahlin-Ivanoff, 2015: 83). Några praktiska fördelar är också att tiden för 

transkriberingen är relativt kort och metoden är enligt flera forskare kostnadseffektiv 

(Esaiasson et al., 2017: 329). 

19 



 

4.3 Urval 

Deltagarna i fokusgrupperna valdes utifrån ett slumpmässigt urval men också ett strategiskt 

urval, med studenter från olika universitet i Sverige för en bredare uppfattning. 

Åldersgruppen valdes också strategiskt för att undvika problem med GDPR-lagen och 

målsmans samtycke, det vill säga att samtliga deltagare var över 18 år och myndiga då 

fokusgrupperna genomfördes. Vi valde att ha med studenter med olika utbildningar och på 

olika nivåer i syfte att kunna representera en bredare grupp och få så hög kvalité på studien 

som möjligt. Tanken var även att studenterna skulle tillhöra skolor från både små, medelstora 

och stora städer, för att få ett så objektivt och blandat resultat som möjligt. Valet av 

studenternas lärosäte var slumpmässigt och styrdes av urvalet av studenter för 

fokusgrupperna. 

 

För att få ett representativt och resultat genomfördes ett strategiskt urval av studenter då det är 

viktigt att en fokusgrupp känner sig trygga och bekväma med varandra (Dahlin-Ivanoff, 2015: 

84). Rekryteringen blev därav strategiskt och där personerna skulle ha goda förutsättningar att 

skapa diskussion inom området. Deltagarna var  personer som vid tillfället var studenter och 

som hade olika typ av utbildning. Anledningen var för att skapa en intressant diskussion 

eftersom att personerna troligtvis inte hade samma kunskapsnivå i ämnet. Heterogeniteten är 

viktig att eftersträva i varje enskild fokusgrupp liksom i undersökningsgruppens helhet. 

Heterogenitet uppnåddes således genom skillnader i utbildning, kön, ålder och civiltillstånd. 

(Dahlin-Ivanoff, 2015: 85). Studenterna som deltog hade en relation på den nivå att de 

tidigare träffats. 

 

Fokusgrupperna planerades för fyra deltagare per grupp då det anses som lämpligt 

(Dahlin-Ivanoff, 2015: 85). Det valdes även ett par personer som reserv för att undvika 

bortfall. Det skedde dock ett bortfall vid sista intervjutillfället och detta var tätt in på mötet 

vilket resulterade i att en inhoppare inte var möjlig att få med. När situationen uppstod valde 

ledaren trots allt att genomföra fokusgruppsintervjun då tre personer är det antal som är 

rekommenderat som minimum enligt Dahlin-Ivanoff (ibid.). Första och andra gruppen hade 

fyra deltagare och den sista hade tre. De tre grupperna träffades vid ett varsitt tillfälle var av 

vardera möte tog ca 30-40 minuter, vilket är ett bra tidsspann för att öka förutsättningarna för 
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en lyckad fokusgruppsintervju (ibid.). Två av de tre fokusgrupperna genomfördes i Sundsvall 

och den tredje i Stockholm. 

4.4 Genomförande 

För att stärka förutsättningarna för vår fokusgruppsstudie så krävdes en noggrann planering, 

ett studieprotokoll med beskrivning av nyckeldiskussionsfrågor, gruppsammansättning, 

gruppledarens roll och funktioner samt beskrivning av genomförandet. Samtliga delar 

kontrollerades innan genomförandet av fokusgruppsintervjuerna för att få bra förutsättningar 

(Dahlin-Ivanoff, 2015: 84). Innan intervjuerna så skapades en intervjuguide där syftet med 

guiden var att säkerställa att inga teman eller frågor glömdes bort att behandlas under 

intervjutillfällena och för att alla intervjuer skulle ha samma struktur. Vanligtvis brukar 

guiden vid intervjuer se olika ut beroende på vem som ska intervjuas (Esaiasson et al., 2012: 

267). I genomförandet användes exakt samma frågor vid varje tillfälle. För att tydliggöra 

ytterligare var fokusgruppsintervjun indelad i tre delar med olika teman (Dahlin-Ivanoff, 

2015: 85). I den här studien var kategorierna för frågorna: användning, personalisering och 

algoritmer, samt inställning/attityd (Se bilaga 8.1).  

 

Viktigt var att intervjutillfällena var lagom långa och inte det inte var för långa frågor samt att 

antalet frågor inte var för många. Det var också viktigt att frågorna var enkla att tolka och 

förstå (Esaiasson et al., 2012: 248). För att undvika missförstånd och oklarheter så 

presenterades en mycket kort sammanfattning med syftet och information om 

tillvägagångssätt för mötet. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med ljudupptagning med 

godkännande från intervjupersonerna. Ytterligare användes minnesanteckningar om andra 

relevanta saker som inte nödvändigtvis dokumenterades på ljudupptagningen (Esaiasson et 

al., 2012: 49).  

 

Viktigt att nämna är att frågorna prövats på en mindre testgrupp innan de verkliga 

respondenterna fick ta del av frågorna. Testgruppen som utförde en så kallad pilotintervju där 

resultatet blev så pass lyckad att intervjuguiden valdes att behålla i det befintliga skicket. 

Efter pilotintervjuer valdes det dock att införa anonymitet i form av att inte ta med namn då 

det skapade en viss oro hos testgruppen och ställdes som krav. Pilotintervjuerna har inte 

använts i resultatet.  
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4.4.1 Exempelbilder 

Inför fokusgruppsintervjuerna togs två exempelbilder fram som är baserade på olika 

sökresultat från ett flertal enheter som används. Bilderna som användes föreställde två olika 

sökresultat med samma sökord. Bilden visades upp vid del tre i fokusgruppsintervjuerna där 

syftet var att undersöka studenternas inställningar. De båda bilderna delades ut i 

pappersformat i tredje delen av intervjun för att deltagarna skulle få möjlighet att studera 

dem. Argumentet till varför studien använde dessa bilder var för att deltagarna skulle få ett 

exempel på hur olika resultat kan se ut. Ambitionen var att kunna identifiera studenternas 

medvetenhet och attityder gentemot det personliga flödet. Vid tillfället då bilderna delades ut 

klargjordes också att det var just exempelbilder (Exempelbilderna går att hitta i bilaga 8.2.). 

4.4.2 Semistrukturerade fokusgruppsintervjuer 

En fördel med semistrukturerade intervjuer är att följdfrågorna kan anpassas specifikt till 

varje fokusgrupp beroende på vad som tas upp under en intervju (Esaiasson et al., 2012: 267). 

Det är viktigt att frågorna inte är ledande utan öppna, men det är också viktigt att en 

gruppledare i en fokusgruppsintervju styr diskussionerna så att samtalen verkligen handlar om 

ämnet och det som är relevant för studien (Dahlin-Ivanoff, 2015: 88). Av den anledningen 

fick ledarna i fokusgrupperna vissa tillfällen gå in och styra riktningen på samtalen men i 

helhet fick studenterna till stor del styra samtalet själva, vilket också bidrog till att några 

frågor i intervjuguiden behandlades utan att ledaren var tvungen ställa frågan. Upplevelsen 

var att intervjuguiden hade en betydande hjälp för att se till att alla frågor besvarades och att 

intervjun hade en röd tråd.  

4.4.3 Fokusgruppstillfällena 

Det är en stor fördel om informanterna känner sig bekväm med platsen som intervjuerna äger 

rum (Dahlin-Ivanoff, 2015: 84). Av den anledningen fördes ett samtal innan med studenterna 

om vart de helst ville vara. Vid två av tillfällena, de grupper som möttes i Sundsvall, skedde 

mötet i en av de deltagandes hem. Vid mötet som ägde rum i Stockholm passade det bäst för 

alla att vara hemma hos ledaren. Under tillfällena serverades kaffe och fika för att skapa en 

trevlig och avslappnad miljö vilket var fördelaktigt (Dahlin-Ivanoff, 2015: 88). Samtliga 

respondenter kommer att erbjudas ett exemplar av studien i sin helhet när den är slutförd och 
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innan publikation. För att få information om de olika deltagarna i varje grupp så har det 

skapats ett informantgalleri (8.3 i bilagor). 

4.5 Hantering av material 

Efter respektive intervjutillfälle transkriberades det inspelade materialet direkt. 

Transkribering anses vara det bästa underlaget vid en noggrant genomförd och systematisk 

analys (Esaiasson et al., 2012: 50). Efter transkriberingen lyssnades ljudupptagningen igenom 

ännu en gång och vid det här tillfället lästes även sammanställningen samtidigt för att 

kontrollera att allt stämde överens. En sådan kontroll av materialet är till stor fördel för 

studiens reliabilitet (Esaiasson et al., 2012: 64.).  

 

När allt material var transkriberat sorterades studenternas svar efter studiens frågeställningar. 

För att underlätta sorterades citaten i olika färgkategorier, för att vara lätta att sortera och för 

att inget skulle missas. De kategorier som skapades var till stor fördel för att kunna identifiera 

mönster och citat som kunde användas i resultat och analys. Detta gjordes för att belysa 

studenternas tankar och inställningar till frågorna. Vid citeringen var noggrannhet viktigt för 

att inte ändra innebörden och för att inte plocka dem ur sin kontext. Ambitionen var att ta med 

de citat som belyser omfattningen och att presentera en så rättvis spegling av materialet som 

möjligt (Holme & Solvang, 1997: 142).  

 

När intervjuerna transkriberats fick samtliga deltagare om de ville ta del av materialet. Det 

gjordes även för studiens skull för att vara säker på vad som menades när till exempel när ett 

brus uppstod. Dock genomfördes bara en mindre justering på materialet i efterhand, som inte 

fick någon betydelse för resultatet men som gjorde den berörda studenten nöjd. Samtliga 

deltagare i studien fick innan intervjuerna muntligt godkänna och ta del av avtal för 

gdpr-lagen. Detta för att deltagarna skulle känna sig trygga och veta att deras deltagande 

förblir anonymt och inte delas med en tredje part.  

4.6 Validitet 

Det är viktigt att de metodologiska tillvägagångssätten faktiskt fångar det som syftet är att 

undersöka, för att studien ska kunna uppnå hög validitet (Esaiasson et al., 2012: 58). För att 

den här studien skulle ha förutsättningar att uppnå hög validitet krävdes noga utvalda frågor 
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som var lämpliga, lättbegripliga och bidrog till att resultatet kan besvara frågeställningarna. 

Frågorna i intervjuguiden för den här studien utformade på ett strategiskt sätt för att mäta det 

som önskas mätas och uppnår därför i många fall hög validitet (Esaiasson et al., 2012: 159). 

Fördelen med kvalitativa fokusgruppsintervjuer är att det finns utrymme för följdfrågor, vilket 

underlättar för djupare förståelse eller om svaren skulle visa sig vara otydliga. Kvalitativa 

intervjuer speglar individens egna uppfattning och det betyder inte att resultatet behöver 

spegla hela populationens uppfattning (Esaiasson et al., 2012: 168). Dock är metodvalet för 

studien lämpligt då dessa subjektiva konstruktioner är avgörande för att besvara syfte och 

frågeställningar.  

4.7 Reliabilitet  

Reliabilitet är ett begrepp som oftast används inom mättekniker och syftar till att det inte ska 

finnas några slumpmässiga eller osystematiska mätfel. För att studien ska ha hög reliabilitet 

bör resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar, oberoende av vem som utför testet 

(Esaiasson et al., 2012: 64). I det här fallet så är de nämnda intervjumallarna bra för 

reliabiliteten och även den ljudinspelning som görs av materialet och anteckningarna som 

skrivs. Även de testgrupper som tidigare nämndes kan underlätta och bidra till att undvika 

tekniska problem eller övriga störningsmoment (ibid.). Fördelen med en kvantitativ 

undersökning hade varit att frågorna är de samma och utgör ett tydligt mätbart resultat, oftast 

i form av statistik. Kvalitativa metoder som intervjuer innebär till exempel mer utrymme för 

personlig tolkning, störningsmoment och sidospår vilket kan påverka reliabiliteten negativt i 

studien (Esaiasson et al., 2012: 65).  

4.8 Metodproblem 

Det är en omöjlighet att uppnå identiska förhållanden under fokusgruppsintervjuer och ett 

metodproblem i studien kan vara att olika externa faktorer, till exempel miljö som på något 

sätt har påverkat. Relationen mellan deltagarna i studien kan också ha haft en påverkan även 

om det inte är något som ansvariga för studien märkte av. En annan risk för metodproblem 

som identifierats är att det inte var möjligt att använda sig utav samma person som ledare i 

alla tre mötena. Detta hade resulterat i säkrare resultat men för att minimera dess påverkan så 

har ledarna noggrant gått igenom hur beteendet under mötena ska vara (Berggård et al., 
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2002). De två ledarna för grupperna har även lyssnat på alla gruppers ljudupptagning och läst 

igenom all transkribering.  

4.9 Etiska överväganden 

För att säkerställa att denna studie genomförts enligt de etiska överväganden så har deltagarna 

i studien på ett tydligt sätt informerats om studiens syfte (Vetenskapsrådet 2002:14). De har 

även fått information om att deras deltagande är frivilligt och att de själva kan vara med och 

påverka villkoren. Dessa hänseenden gjorde till exempel att namnen på informanterna 

plockades bort. Ledarna var även tydlig med att de uppgifter som samlas in förvaras med 

respekt och försiktighet, med mycket begränsad access för obehöriga. Materialet som har 

samlats in används enbart för forskningsändamålet, vilket medför att uppsatsen också där når 

upp det de etiska kraven (Vetenskapsrådet 2002:14). 

4.10 Tolkning och förförståelse 

Som kommunikationsforskare och ledare av fokusgrupperna är det inte möjligt eller önskvärt 

att frånse att en har förförståelse för det som undersöks (Holme & Solvang, 1997: 31). En 

kvalitativ studie präglas i stor utsträckning av forskarens subjektiva tolkning. Det innebär att 

att resultatet inte enbart går att observeras utifrån en objektiv synvinkel då det måste tolkas 

för att kunna förstås. Därmed är forskarens tolkning av text och bild både oundviklig och 

nödvändig för att kunna hanteras på ett begripligt sätt (Ekström & Larsson, 2010:15). Som 

forskare är det också viktigt att ta hänsyn till sina egna värderingar och förförståelse under 

hela arbetet av studien, både för att undvika snedvridna tolkningar av materialet men även för 

att underlätta för läsaren av redovisningen (Holme & Solvang, 1997:31). Forskarna i den här 

studien har i största möjliga mån eftersträvad att ha ett öppet förhållningssätt till alternativa 

tolkningar, och därför har olika förståelser diskuterats och försökts hanteras på ett så objektivt 

sätt som varit möjligt.  
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras resultatet från fokusgruppsintervjuerna.Teorier, begrepp och 

tidigare forskning som det hänvisas till finns att finna i sin helhet i studiens teorikapitel. 

5.1 Vanor vid informationssökning 

När studenterna behöver information om någonting som de saknar kunskap om så använder 

alla studenter i samtliga grupper Google i första hand framför till exempel litteratur eller 

andra sökmotorer. Två respondenter nämner att de använder sig av kurslitteratur ibland när 

det kommer till studier men att Google ändå är det huvudsakliga verktyget, resterande 

använder i princip enbart Google. Alla studenter använder Google Search dagligen, varav 

vissa gör det minst fem gånger per dag och ytterligare ett par upp mot tio gånger per dag. När 

det kommer till studiesammanhang har studenter en gemensam åsikt att Google har en 

avgörande funktion. Studenterna i fokusgrupperna menar att de hellre använder det digitala 

verktyget istället för kurslitteratur då det går snabbare att Googla än att bläddra i böcker, 

speciellt när de vill veta en specifik sak. De menar informationen är mer lättillgänglig på 

internet: 

 

“Det är en väldigt väldigt stor del. I mina studier är det väldigt lätt att Googla fram hjälp, 

även för att det är mer lättillgängligt än kurslitteratur.  - Student 1.1 

 

När studenterna vill ha mer information om ett ämne och gör en sökning på Google så visar 

resultatet att samtliga studenter i fokusgrupperna har en gemensam uppfattning om vilka 

parametrar som avgör för hur lång tid som läggs på en sökning. 

 

“Det beror helt på vad jag har för förkunskaper. Känner jag att jag har lite koll på ämnet så 

kanske det blir att man jämför eller läser typ tre-fyra artiklar på Google, känner jag att jag 

inte har någon koll alls och knappt vet vad ämnet handlar om så blir det betydligt mer tid som 

jag faktiskt lägger ner för att förstå vad det är det handlar om.”  

- Student 1.3 
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Studenterna var också eniga om när sökningen är tillräcklig och vad som avgör om hur länge 

sökningen bör pågå. De menar att det beror på djupet på frågan och ämnet, samt i vilket 

sammanhang de söker information. I varje grupp nämndes det att resultatet från första 

sökningen snabbt kan leda till nya frågor och på så sätt även en ny sökning: 

 

“Det blir aldrig längre än sida ett, två och ibland tre, max! Annars beror det på vad man 

söker efter men man får ju lite kunskap och då resulterar det oftast för mig till en ny sökning 

istället, så det är väldigt sällan jag går förbi sida 1 egentligen. Om jag vill söka på, låt oss 

säga klimatkrisen, beroende på vad jag söker på om jag vill komma åt siffror eller så eller 

kanske hur förändringarna har skett över de senaste hundra åren, och så ser jag att 

vattennivån har stigit med x-antal meter under de här åren, vad är det som har gjort det här? 

Hur kan vi påverka det här? osv, det leder alltså till nya frågor och nya sökningar, beroende 

på vad för information jag stöter på.” - Student 1.4 

 

Är det ett djupare ämne så menar flera av studenterna att de oftast är nöjda om de hittat 

information från ett fåtal olika källor som antingen bekräftar varandra eller som ställer sig 

emot varandra, för att kunna skapa en övergripande bild av resultatet:  

 

“Ja jag skulle ändå säga att det fortfarande skiljer sig beroende på vilket ämne det är. Vill jag 

till exempel veta mer om ett större ämne som klimatkrisen så kanske jag är nöjd när jag har 

läst tre artiklar som jag kan jämföra med varandra, för att se vad som stämmer överens och 

vad som sägs olika i artiklarna.” - Student 3.1 

 

Ingen av studenterna bläddrar i normala fall längre än till sida tre i sina sökningar. Flera av 

dem går aldrig längre än sida ett, utan gör om sökningen efter att de tagit del av de första 

resultaten på sidan: 

 

“Jag kan inte minnas den dagen jag var förbi sida 1, jag tar nästan alltid förslagen som 

kommer högst upp. Jag känner att Google gör ju så att de tar fram det som är mest relevant 

till min fråga på första sidan och jag känner att det duger för mig.” - Student 1.2 

 

En av respondenterna uppgav att den alltid håller sig till första sidan och hellre gör om 

sökningen och kollar på den nya första sidan, än att bläddra ett par sidor på första sökningen:  
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“Jag söker och så kollar jag om det finns på första sidan finns det inte så försöker jag att 

formulera om min sökning och så kollar jag igen på första sidan och om jag inte hittar det jag 

söker, så gör jag om sökningen tills jag hittar det. “ - Student 2.3 

 

När studenterna fick frågan om hur de uppfattar sida ett och till exempel sida 28 skiljer sig så 

menar många studenter att de saknar både erfarenhet och kunskap för att kunna besvara 

frågan. En gemensam uppfattning är att sida ett har större relevans än den information som 

går att finna efter ett par sidor. I två av grupperna nämner studenter att de uppfattar det som 

att Google efter ett par sidor plockar ut separata ord från sökningen och föreslår källor som 

inte passar syftet: 

 

“Är man på sida 28 så är man ute på farligt vatten, som ni säger plockar den nog separata 

ord och saker som är orelevant för sökningen. Man kanske hamnar längst ner på isberget när 

vi egentligen bara ville veta om toppen.” - Student 1.1 

 

En anledning till att sida ett anses vara mest relevant nämns vid flera tillfällen vara att det är 

det är den mest lästa informationen, det vill säga de webbplatser som har flest besökare: 

 

“Sida ett känns som det mest lästa och det mest relevanta. Men om man klickar vidare och 

vidare så känns det som att det kommer massa sidospår och smågrejer, man vet inte riktigt 

vad det är.” - Student 3.1. 

 

Studenterna menar alltså att sökningen kan leda in på nya spår som inte var tanken från början 

av sökningen. Ytterligare hävdas det att första resultatsidan är den information som är mest 

läst. 

 

Analys av vanor vid informationssökning 

Att samtliga studenter som vi intervjuade i fokusgrupperna i princip enbart använder den 

information som går att finna på Googles första sida, trots att de egentligen skulle kunna få 

mycket mer information och fler infallsvinklar om de använde sig av fler sidor och källor, kan 

med Simons (1957) teori satisfiering förklaras med att de nöjer sig och gör en värdering att 

mer energi inte är värd att lägga på sökningen. Simon  (1957) menar att det tillfredsställande 

målet som satts upp innan sökningen justeras och sänks allt eftersom i en sökning. Den 
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stoppregel som Simons (1979)talar om verkar generellt för studenterna uppnås om de finner 

enkel och lätthanterad information eller en källa som bekräftar den uppfattning de hade innan 

sökningen. När stunderna gör ett större eller viktigare informationssökning tolkas stoppregeln 

vara då studenterna finner några få källor som talar mot varandra, för att de då uppfattar det 

som att de fått en bredare bild och mer än ett perspektiv av ämnet.  

 

Då flertalet av studenterna nämner att de tycker att den information som hamnar högst upp i 

flödet på första sidan är den mest relevanta och aktuella, så tyder det på att det är en 

avgörande faktor för deras stoppregel. Det vill säga att de värderat källornas relevans och 

förlitar sig på att Google föreslår den information de eftersökt högst upp för att göra deras 

sökning smidig. I alla fokusgrupper framgick det att studenterna gör en ny sökning och 

formulerar om sin fråga om de vill ha ny information eller om de inte hittar relevant fakta. 

Utifrån Simons (1957) teori tyder detta på att studenternas förutbestämda mål har ändrats och 

att de antingen intresserats av en annan sökning inom området och skapat ett nytt mål, eller 

att de sänkt målet för att känna sig tillfredsställd med den information de hittat eller inte 

hittat. Till exempel kan det bero på att studenterna inte längre anser att den information de 

haft som mål att hitta är värd att söka efter, eftersom att de inte hittade den vid första 

sökningen och inte anser att det är värt att lägga mer energi för att nå det slutgiltiga målet. 

Simons (1979) menar också att om ambitionsnivån inför sökningen varit låg så kan den höjas 

under sökningsprocessen och det bekräftas från studenterna då de även nämnde att en sökning 

som ger intressant information kan leda till nya sökningar inom samma ämne för att de vill få 

ännu mer och mer specifik information inom området.  

 

5.2 Medvetenhet om det personliga flödets syfte och funktioner 

Individuella sökresultat 

Flera av studenterna i de olika grupperna visar brist på både kunskap och medvetenhet 

angående det personliga flödet på internet, de visar en viss osäkerhet kring hur det fungerar 

och i vilken hög utsträckning de används. Det rådde även en viss osäkerhet om två likadana 

sökningar också leder till identiska resultat. Några studenter med mycket låg kunskap om det 

individuella flödet menade att det borde vara så att alla resultat är de samma. En student med 

kunskapsbrist menade att alla användare får samma resultat: 
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“När jag tänker efter lite så, när man har googlat någonting samma som en annan så har det 

ju blivit så att vi faktiskt fått upp samma, i alla fall toppalternativen. Eller jag vet inte.” - 

Student 1.2 

 

En annan student var mer säker, men antyder ändå på en viss osäkerhet, trots att studenten 

menar att den själv har testat. Denna student och en annan nämnde även att telefoner och 

datorer kan avlyssna användare: 

 

“Nej jag tror inte det. Jag tror att allt är anpassat efter det man har varit inne på tidigare, det 

man brukar vara inne på, om man har klickat på annonser och sånt spelar in. Och telefonen 

kan väl typ lyssna på en? Typ om man har suttit och pratat om någonting så kan det ju komma 

upp som annonser eller förslag till en, även om man aldrig har sökt på det innan. Eller jag 

har faktiskt till och med testat och vet att det skiljer sig mellan två sökningar”. - Student 3.1  

 

När de andra inte verkade lika övertygade förklarade studenten ytterligare hur den tror att det 

fungerar och efter förklaringen var även de andras uppfattning densamma. Studenten nämner 

här också att internet gör en slags profil av användaren, vilket även en annan student i en 

annan tog upp: 

 

“Nej alltså jag tror att de gör typ en profil av en och de jämför vad man har sökt på tidigare 

och vad för typ av sidor man brukar vara inne på. De kanske kollar statistik, att personer som 

söker på det X kanske söker på Y också, så blir det som en profil. Jag tror också det beror på 

hur gammal man är och vart man är.” - Student 3.1  

 

Det var flera studenter som menade att Google Search har en kronologisk funktion, även om 

de inte kunde förklara specifikt hur den fungerade. I fokusgrupperna nämndes det att antal 

klick på en viss sida eventuellt kunde vara avgörande. Två studenter menade på att det också 

styrs av att företag köper sina platser i flödet. I en av grupperna, där det till en början rådde 

stor osäkerhet nämnde en av studenterna att den tror att Google som sökmotor föreslår det 

som passar individens intresse bäst: 

 

“Jag tror att Google som sökmotor tar fram det den tror att vi kommer klicka på fortast. Har 

jag sökt på helt andra saker än vad till exempel person 4 har sökt på, men vi googlar samma 
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saker, så tror jag inte att vi kommer få upp samma resultat. Google kommer nog då inte att 

tänka att jag och person 4 har samma första val, liksom vad som är relevant för oss i frågan. 

Även om vi söker på samma sak kanske jag är ute efter ett annat svar.” - Student 1.1 

 

Med detta citat går det att se en viss kunskap i ämnet då studenten i sin framställan menar att 

det är möjligt att få olika resultat beroende på tidigare beteende. 

 

Analys av individuella sökresultat 

Flera av studenterna visste att sökresultat kan skilja sig åt, men av de som hade denna 

kunskap var det få som visste hur det fungerar. Att några av studenterna är osäkra på om 

sökresultat kan skilja sig åt och att det även var ett fåtal studenter som trodde att det inte var 

möjligt att få olika resultat, tyder på en generell låg nivå av grundkunskap kring det 

individuella flödets funktioner. Detta eftersom det  i Aroras et al., (2008) forskning framgår 

att sökresultatet till stor del är baserat på användarens tidigare beteende och historik på 

internet. Dock visar samtalen med studenterna på en varierad grad av medvetenhet kring 

individuella sökresultat då till exempel två av studenterna visste att det finns risk att telefon 

eller dator avlyssnar användaren för att anpassa resultatet, vilket också stämmer med de risker 

som Cookielagen (u.å) beskriver. Det de två studenterna inte nämnde var att den här 

funktionen inte är laglig och kan uppstå vid förfalskade cookies (ibid.).  

 

Tre av studenterna visste att tidigare sökhistorik hos en användare har betydelse för ordningen 

på resultatet och två av dem visste också att internet skapar en typ av anpassad profil för 

användaren, vilket kopplat till Horling och Kulick (2009) forskning innebär en viss sanning 

då till exempel Google de senaste tio åren har anpassat flödet med hjälp av personalisering. 

Resultatet kopplat till teorin visar således att studenterna i fokusgrupperna har en högre 

medvetenhet om att resultaten kan skilja sig åt, men en lägre kunskap om hur det faktiskt 

fungerar. 

 

En student med bristande kunskap menade att toppresultaten alltid är de samma i sökningarna 

vilket inte är korrekt då Google enligt Arora et al., (2008) har som funktion att försöka 

rekommendera de resultat som passar läsarens individuella intresse högt upp. Två studenter 

som besatt mer kunskap menade att det går att köpa platserna högst upp i flödet, vilket 
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stämmer överens med de funktioner som informationsflödet har enligt Arora et al. Ytterligare 

en student med större medvetenhet visste att Google föreslår det som antas intressera 

användaren först. Elia Powers tidigare studie visade på att 16 procent av internetanvändarna 

trodde att Google kunde ge olika sökresultat beroende på vem som genomför sökningen.  För 

att jämföra det med resultatet i den här studien så går det att säga att studenterna i 

fokusgrupperna generellt har något högre medvetenhet om att Google kan ge olika resultat.  

 

Personalisering och algoritmer  

Flera av studenterna visade stor osäkerhet även när det kom till begreppen personalisering 

och algoritmer, samt deras funktion. Det fanns några studenter som utmärkte sig från övriga 

och hade kunskap inom ämnet: 

 

“Alltså personalisering är ju ganska självklar för mig då de försöker göra sidorna så 

personliga som möjligt. Sen är ju algoritmerna att de använder sökord så att om du skriver 

något så tar den ut vissa ord som de sparar så de kan ta reda på vad du har för intressen så 

när du söker på något så försöker algoritmen matcha dessa specifika orden som tidigare har 

sparats om dig. De kan inte söka igenom all information då det blir för mycket information att 

ta hand om och därför plockas ord ut bland mängden data.. Hade de använt  all information 

som finns hade det tagit längre tid. Därför måste man ha algoritmer.“ - Student 2.3 

 

Flera hade aldrig hört talas om fenomenen personalisering och algoritmer tidigare och lika 

många hade hört om det förut men hade ändå svårt att beskriva vad de innebar. Det var ett 

fåtal studenter som spekulerade kring innebörden av begreppen och menade att 

personalisering styr av algoritmer. Det var även studenter som spekulerade och på en ytlig 

nivå var inne på rätt spår: 

 

“Algoritmer har jag inte någon koll på vad det är men jag har hört ordet förut. 

Personalisering känns just i det här sammanhanget som att det är baserat på vad jag har sökt 

på innan så sållar Google ut det som är relevant för mig” - Student 1.3 

 

I alla grupper var det någon av studenterna som förknippade algoritmer med siffror och att 

funktionen är att dessa ska räkna ut något:  
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“Algoritm för mig, när jag hör det ordet så tänker jag på siffror. Att det räknar ut någonting. 

Men vad räknar den egentligen ut då? Är det liksom hur många klick den här artikeln har fått 

totalt den här veckan och så blir den toppresultat då, kanske?”  - Student 1.4 

 

Studenten menar att de resultat som hamnar högst upp är de som statistiskt haft mest 

besökare. 

 

Analys av personalisering och algoritmer  

När det kom till det personliga flödets två betydelsefulla begrepp algoritmer och 

personalisering så skiljer sig starkt nivån på kunskap och medvetenhet hos studenterna. Det 

fanns studenter som hade mycket kunskap och andra som aldrig hade hört talas om begreppen 

tidigare. Resultatet visade även en viss skillnad mellan kunskap om begreppen och 

medvetenhet om funktionen. Det vill säga, några studenter hade hört talas om algoritmer, men 

kunde inte förklara vad det var medan någon student visste hur algoritmerna fungerade. 

 

Som Teljas et al., (2008) framställer personalisering så är det riktade budskap efter 

exempelvis mottagarens geografiska position eller anpassning av budskap utifrån mottagarens 

preferenser. Flera av studenterna nämner att de aldrig har hört talas om personalisering vilket 

tyder på låg medvetenhet om begreppets betydelse. En av studenterna som sade att den aldrig 

hört personalisering förut, nämner dock i frågan om individuella sökresultat att internet är en 

slags profil och riktar budskapen anpassade efter användaren utifrån till exempel just 

geografisk plats. Studentens beskrivning stämmer således överens med Teljas et al., (2008) 

forskning, men också Haider och Sundins (2016) teori om personalisering som innebär att ett 

personaliserat sökresultat med hjälp av algoritmer kan ge resultat som är relevanta för 

individen och den plats som den befinner sig på. Dessa likheter tyder på att just begreppet kan 

ha varit okänt men att studenten är medveten om att funktionen finns. 

 

Vid sammanfattning av studenternas medvetenhet visar ett fåtal en ytlig nivå av kunskap och 

kan förklara att både personalisering och algoritmer är till för att göra informationen 

individanpassad.Två av studenterna som på ett osäkert sätt spekulerade kring algoritmers 

innebörd menade att algoritmer handlar om att räkna ut något och att de eventuellt räknar 

klick, vilket till stor del stämmer överens med Haider och Sundins (2016) beskrivning då 
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forskarna menar att algoritmer är en del av olika programvaror som fungerar som internets 

regler då genom data kan räkna ut och ge instruktioner i vilken information som ska sparas 

och i vilken ordning det ska prioriteras. En av studenterna med högre vetskap nämner att det 

är med hjälp av algoritmer som det är möjligt att genomföra den här typen av filtrering, vilket 

även Arora et al., (2008) uppger då deras forskning beskriver att algoritmer är det system som 

ligger till grund för både personalisering och cookies.  

 

Angående algoritmernas egentliga syfte, bortsett från enbart funktion, så uttryckte bara en av 

studenterna någon typ av kunskap i frågan. En student beskrev att de används för att 

underlätta för användaren genom att spara tid och sålla ut relevant information, då internet 

innehåller för stor datamängd. Enligt forskarna Lavie et al., (2010) är algoritmer till för just 

det, att användaren ska kunna hantera den stora mängd information som finns på internet. 

Resultatet visar således på osäkerhet och varierande kunskapsnivå kring personalisering och 

algoritmer funktioner, men högre medvetenhet om att flöden kan skilja sig åt och att 

personalisering och algoritmer existerar. Vilket är ett intressant resultat då studenterna trots 

detta i stor utsträckning enbart använder sig av första sidan vid informationssök och i flera 

fall bara toppresultaten. 

 

Cookies 

När det kom till cookies på webben så hade däremot alla studenter i samtliga grupper hört 

talas om begreppet tidigare. Totalt var det fyra studenter som hade hög kunskap vad 

begreppet innebar men några fler kunde på en ytlig nivå med viss osäkerhet förklara det 

digitala verktygets funktion. Det var även några få studenter som inte hade någon kunskap om 

cookies. En student hade bra kunskap om att cookies uppgav att det finns olika typer av 

cookies som vill ta del av olika typer av information beroende på vilken sida en person är 

inne på. En annan student med hög medvetenhet menar att cookies sparar information baserat 

på ens beteende för att sedan lagra datan, men personen menar också att internetanvändaren 

måste acceptera avtalen: 

 

“Cookies ser man ju överallt så fort man går in på en hemsida så måste man acceptera. Det är 

väl för att de läser av informationen om vad du klickar på, så de sparar informationen för att 

kunna anpassa nästa sökning” - Student 2.1  
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Det var en av studenterna som nämnde att informationen som sparas från cookies också kan 

skickas vidare. Studenten nämnde dock inget om vart informationen skickas: 

 

“Du går bara in på en hemsida och accepterar cookies och då lämnar man digitala spår från 

det man varit inne och sökt på. Så skickas det sen vidare till några andra som för någon 

statistik på det” - Student 3.2  

 

Samtliga studenter accepterar alltid cookies, även om de inte vet vad det innebär eller vilken 

funktion verktyget har. Det var också flera av de som inte visste vad cookies riktigt innebar, 

en menade att de används för att acceptera program på datorn. En gemensam uppfattning hos 

studenterna i fokusgrupperna var att en internetanvändare måste acceptera cookies: 

 

“Jag vet bara att man accepterar dem på alla sidor man är inne på, sen vad de egentligen gör 

vet jag inte. Men man måste ju alltid trycka på “jag accepterar cookies”. Men än så vet jag 

inte” - Student 1.3 

 

En gemensam inställning hos studenterna var att de överväger att lämna en sida som begär 

cookies om den ser “konstig” eller “oseriös” ut. Det var däremot ingen som visste vad som 

händer om en väljer att avböja från att acceptera cookies: 

 

“Jag tror inte gemene man vet vad det är man accepterar när man trycker på accepterar och 

då ger man ut information till vilken sida som helst bara för att bli av med rutan. Men vet att 

man accepterar en cookies men ingen skulle nog kunna beskriva vad cookies faktiskt gör eller 

vad det är för någonting” - Student 1.1 

 

En annan student i samma grupp instämmer med studenten ovanför men nämnde också att 

den inte heller vet vad som händer om en person avböjer från att acceptera cookies. Ingen av 

de andra i gruppen kunde heller svara på vad som händer om en inte godkänner förfrågan: 

 

“Det är det jag också tycker är konstigt för jag vet inte ens vad som händer om man trycker 

att man inte accepterar cookies, för jag har aldrig gjort det. Blir man utkastad från sidan 

eller?” - Student 1.4 
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Analys av Cookies  
Resultatet visar att studenternas nivå på kunskap och medvetenhet skiljer sig åt. Studenternas 

resonemang om cookies kan delas in i två kategorier där vissa har brist på kunskap och den 

andra kategorin som fyra av studenterna tillhör påvisar en hög kunskap vid en jämförelse med 

hur Cookielagen (u.å.) beskriver cookies och dess funktioner. Vidare visar resultatet att 

samtliga studenter har hört talas om cookies tidigare och att alla studenter som deltog i 

studien accepterar cookies utan att läsa avtalen eller besitta någon djupare kunskap om 

konsekvenserna för deras handlingar. Anledningen varför de inte läser avtalen trots brist på 

kunskap kan med resultatet tolkas vara att de värdesätter att spara tid mer än att skydda sig 

mot den potentiella risken. Detta för att studenterna frekvent poängterar vikten av att det ska 

gå snabbt, hela anledningen till varför de använder Google i första taget är just för att de ska 

få rapid information. 

 

De studenter som visar på vetskap och medvetenhet nämner att cookies är en funktion på 

internet som gör att hemsidorna kan ta del av användarens data, vilket också är 

cookie-verktygets huvudfunktion enligt Cookielagen (u.å.). En av studenterna menar att 

cookies läser av informationen från ens beteende på internet och sparar datan för att kunna 

anpassa framtida sökningar, vilket är i samklang med den forskning som Blomberg et al. 

(2016) presenterar om att cookies faktiska syfte är att anpassa och förbättra 

användarupplevelsen. Det denna student och många fler också menar är att 

internetanvändaren måste acceptera cookies, vilket inte är sant. Cookielagen (u.å.) som 

presenterar Sveriges lagar och regler om cookies visar att det är fullt möjligt att inte acceptera 

verktyget men att vissa konsekvenser kan uppstå, till exempel att vissa saker sidan inte visas. 

I den här gruppen med studentet med hög vetskap nämndes det också att en kastas ut från 

sidan, vilket inte är något som direkt stöds av Cookielagen (u.å.) och tidigare forskning. Med 

detta resultat som grund kan en anledning till varför studenterna i studien alltid acceptera 

cookies trots låg kunskap om konsekvenserna, tolkas vara just det; den låga kunskapen och 

medvetenheten. Det vill säga att studenterna värdesätter att få ta del av en hemsida framför att 

bli utkastad, eftersom samtliga av dem tror att de måste acceptera cookies för att få tillträde. 

Bland studenterna med hög kunskap nämnde en student att det finns olika sorters cookies som 

på olika sätt använder den data som lagras. Resterande av deltagarna visade inte på någon 

medvetenhet om olika typer av cookies. De olika varianterna av cookies är det som enligt 
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Cookielagen kallas permanenta, temporära och tredjepart-cookies. Bland de med hög kunskap 

sades det också att informationen kan skickas iväg för att föra statistik, vilken är precis vad 

Cookielagen visar att tredjepart-cookies gör. Kunskapsnivån om cookies är varierande men de 

få som besitter hög vetskap nämner kunskap som kan tolkas vara avancerad då det stämmer 

överens med stor del av tidigare forskning. 

 

De som inte hade någon kunskap uppgav att de ändå accepterar dem utan att någonsin ha 

reflekterat över deras funktion eller syfte. Det nämndes bland de utan kunskap att cookies 

skulle ha funktionen att tillåta program på datorn, vilket varken stämmer med den forskning 

som Blomberg et al., (2016) presenterar eller med den information som går att tillgå från 

Cookielagens principer för cookies. Denna felaktiga uppfattning och låga kunskap kan tolkas 

vara en avgörande faktor till varför studenten accepterar avtalen utan att läsa dem först. 

5.3 Förhållningssätt till individanpassad information  

De resonemang och attityder som studenterna visade under diskussionerna kring det 

personliga flödet går att dela in i två teman, negativt och positivt förhållningssätt. 

 

Negativt förhållningssätt 

Vid diskussioner om nackdelar med individanpassad information uttryckte sig studenterna på 

liknande sätt och kunde identifiera flera nackdelar och risker. Den nackdel som nämns 

upprepade gånger i samtliga grupper var att individanpassad information kan ge 

internetanvändaren en skev verklighetsuppfattning. Studenterna menar att den skeva 

verklighetsuppfattningen kan vara en risk då personen inte utmanas av olika infallsvinklar om 

den både medvetet väljer men också omedvetet möts av enbart information som passar den 

själv: 

 

“Nackdelen är ju att det finns så mycket information på internet så om du letar efter något så 

kommer du troligtvis hitta det men när det är personaliserat så kan de gräva din grop djupare 

i vad du tror om verkligheten.” - Student 2.3 

 

En annan negativ konsekvens med individanpassad information som nämns är att 

internetanvändaren riskerar att hamna i en bubbla: 
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“Det känns som att det förstärks, om man har en världsuppfattning så kommer det man söker 

på bara att förstärka och förstärka den så till slut så är man liksom i en bubbla där allting 

talar för att det är så.” - Student 3.3 

 

För att minimera nackdelarna med individanpassad information menar flera av studenterna att 

en person måste anstränga sig mer och lägga mer tid på sökningen, samt kolla fler källor för 

att få en nyanserad bild än vad enbart topp-resultaten ger. Bland fokusgrupperna nämns det 

ett flertal gånger att det som student är extra negativt med riktad information. Studenterna 

menar att det är viktigt att vara objektiv: 

 

“Det blir väldigt snävt och när man studerar så vill man bara ha objektiv fakta och man vill 

skapa sig en objektiv bild av till exempel klimatkrisen och att då få upp olika saker (fk: att 

individen får upp olika sökresultat) är negativt” - Student 2.4 

 

Ytterligare något som det fokuseras vid i samtliga fokusgrupper är hur det riskerar att skada 

demokratin i samhället. Studenterna diskuterar utifrån den svenska politiken och menar att en 

person blir påverkad av den information den möts av. Det som används som argumentet i 

diskussionerna är att användaren inte får en bild med olika infallsvinklar utan endast ser det 

det användaren vill se vilket inte utmanar personens tidigare politiska åsikter. Det går att säga 

att det inte sker någon debatt då den filtrerade informationen ser till att personen inte tar del 

av information som motsäger individens uppfattningarna om de politiska partierna:  

 

“Jag tänker att det är negativt. Till exempel om man ska rösta på något. Om jag röstar på 

moderaterna eller SD och så får jag bara artiklar som handlar om dem och deras kampanjer 

men jag får inte se något om Miljöpartiet som jag kanske egentligen tyckt bättre om. Det hade 

varit bra om jag bara fått läsa mer om dem men det kommer inte upp för mig, så det är klart 

att det är en väldigt stor nackdel i det stora hela i samhället. “ - Student 2.1 

 

En student är inne på att det kan fungera som propaganda utifrån politikernas perspektiv 

vilket gör att de påverkar individen med den filtrerade information som användaren möts av 

vilket enligt studenten skapar en skev bild av verkligheten: 
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“Jag tycker det känns som att man kan få en felaktig världsbild. Om vi säger att jag söker 

mycket på högerpolitik, och så får jag liksom bara upp massa som propagerar för det som jag 

tror liksom. Jag är väldigt tveksam till det.” - Student 3.1 

 

Bland attityderna till individanpassad information för en konsument skiljer sig 

uppfattningarna åt bland studenterna där en del menar att det är till fördel men de som menar 

att det är en nackdel säger att konsumenten känner sig tvungen att köpa något den egentligen 

inte tänkt köpa. Detta för att de upplever att produkten förföljer dem då den dyker upp som 

förslag på olika hemsidor och sociala medier. 

 

Analys av negativt förhållningssätt 

Studenter menar att en negativ aspekt med individanpassad information är att en individs 

verklighetsuppfattning kan bli skev då den inte utmanas med fler infallsvinklar och att detta 

kan leda till bubblor. Dessa punkter kan med tydlighet kopplas till Parisers (2011) teori och 

de bubblor som studenterna nämner är vad Pariser kallar för just filterbubblor. Pariser menar 

att den filtrerade informationen som människor möts av ger en individuell och förvrängd 

verklighetsbild. Både studenterna och Pariser menar att konsekvenserna av att en individs 

tidigare åsikter och uppfattningar inte utmanas är att det kan medföra hot mot demokratin. 

Studenterna nämner att en individ mer troligt läser information om det parti som den redan 

sympatiserar med än att lägga ner mer tid i sökningen för att få fler perspektiv och läsa om 

andra partier.  

 

Flera forskare ställer sig kritiska till Parisers (2011) teori  om filterbubblor och menar att det 

inte finns bevis på att dessa existerar, medan studenternas uppfattning, utan att visa på 

kunskap om teorin tyder på att de identifierat liknande risker. Studenterna menar även de att 

risken för filterbubblor är något som uppstår omedvetet då flödet anpassar sökresultaten i en 

rangordning med toppresultat som ska locka mest, men också medvetet då de väljer den 

information som de vet är anpassad för att de tror att det är den information de vill ha och att 

det går fort.  

 

Precis som Parisers begrepp filterbubbla så finns det även ett begrepp som kallas 

ekokammare och som även det syftar på konsekvenser med individanpassade flöden. Enligt 
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Berry och Pawlik (2008) så innebär ekokammare när det kommer till informationssökning att 

individen gör att val att läsa nyheter och information som speglar den världsbild personen 

redan har. Detta medvetna val går med andra ord även att sammankoppla med studenternas 

negativa förhållningssätt till individanpassad information. Berry och Pawliks (2008) 

forskning säger att en ekokammare innebär att andras uppfattningar kan blir svåra att ta in och 

förstå, vilket inte är något studenterna nämner specifikt men som skulle kunna tyda på det då 

de åtskilliga gånger poängterar att individen inte utmanas och enbart tar väljer att ta del av 

information som bekräftar den egna uppfattningen. 

 

Resultatet kan därmed tolkas att studenterna ser mycket allvarligt på det personliga flödets 

negativa konsekvenser, trots detta väljer de att i stor utsträckning enbart ta del av den 

information som finns att tillgå bland Google’s toppresultat, då de anser att dessa oftast är 

mest relevant för deras sökning. Att studenterna ser stora risker med individanpassad 

information men trots det väljer toppresultaten, kan tolkas vara motsägelsefullt. Dock är det 

viktigt att poängtera att flera av studenterna saknar kunskap om det personliga flödets 

funktioner, vilket kan vara en anledning till att de anförtror sig till toppresultaten. 

 

Forskaren Vesanen (2017) menar att en annan viktig nackdel är att internetanvändaren 

spenderar mer tid när den möts av riktad information, vilket inte heller är något som 

studenterna i studien uppger som risk, men däremot menar de att det personliga flödet gör att 

det går snabbare och på så sätt kan tolkas spara tid. Att aktiviteterna på internet ska gå snabbt 

och att de sparar tid på den digitala sökmotorn jämfört med till exempel litteratur, är något 

som studenterna värdesätter högt. Om studenterna i fokusgrupperna använder den sparade 

tiden på annat än fortsatt internetaktivitet är däremot oklart. 

 

Resultatet från den här studien visar att studenterna upplever både fördelar och nackdelar som 

konsumenter och att nackdelen är att de genomför köp som de kanske egentligen inte vill. 

Den riktade informationen i form av marknadsföring gör att studenterna upplever sig förföljd 

och att bli påmind en vara gör att de kan köpa produkten som de tidigare avvisat. 

Anledningen till varför studenterna fortsätter med sitt handlingsmönster trots att de 

identifierat nackdelar med det presenteras i nästa avsnitt av resultat och analys som berör 

integritet. 
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Positivt förhållningssätt 

Vid sammanfattning av studenternas resonemang kring fördelarna med individanpassad 

information är framför allt att internetanvändandet blir enklare och snabbare. Samtliga 

grupper menar att det är en fördel att det går fort att få relevant information:  

 

“Men det finns ju en positivitet med det, just om du ska söka efter en bok så kommer du till 

adlibris eftersom du varit på sidan tidigare och att det är en trovärdig hemsida vilket gör 

googlesökningar smidiga och snabba. Men om det inte hade funnits så kanske du hade kommit 

till massa amerikanska sidor där du inte ens kan köpa boken.“ - Student 2.3 

 

Studenterna menar också att användarupplevelsen blir bättre och och personaliseringen leder 

till att informationen blir mer relevant och att de snabbare får tillgång till de  sökresultat de 

var ute efter. Flera studenter nämner att platsfunktionen gör så att det individuella 

sökresultatet kan få fram resultat som användaren har intresse av baserat på geografisk plats:  

 

“En annan fördel är att personalisering kan visa saker som ligger närmast och den känner ju 

mig, den vet vad jag gillar och kanske är kopplad till mina kartor. Till exempel om jag har 

sökt mycket på caféer i Sundsvalls centrum så kanske den letar upp pizzerior i Sundsvalls 

centrum om jag bara skriver in ordet pizzeria.“ - Student 1.1 

 

De studenter som presenterar ett positivt förhållningssätt för konsumenter på internet menar 

den riktade reklamen kan underlätta och belöna konsumenten med fördelaktiga köpförslag: 

 

“Jag tycker det är bra. Då får jag faktiskt det jag söker på och gillar, typ riktad 

marknadsföring. Om man söker på fiske så kanske de skickar förslag på fiskegrejer och jag 

kanske hittar någon bra deal där.” - Student 3.2 

 

I samtliga fokusgrupper poängteras även att det finns betydande fördelar för företag och de 

som säljer varor på internet. Studenterna menar att den riktade marknadsföringen som följer 

en användare på internet gör att det är mer troligt att kunden gör ett köp.  

 

 

41 



 

Analys av positivt förhållningssätt 

Studenterna i studien menar att det trots allt är en nödvändighet med individanpassad 

information för att kunna sålla bland all information som finns att tillgå på internet. 

Studenterna nämner att de får relevant information som de kan ha användning för istället för 

sådant som berör ämnet, men som ändå inte passar individen. Även den forskning som Lavie 

et al., (2010) har gjort om personalisering visar på att de flesta anser att den här typen av 

individuell filtering är nödvändig då det finns ett tydligt överflöd av information och budskap 

på internet. Att studenterna anser att individanpassad information är en så pass viktig del av 

internet att det är avgörande för att kunna söka information, kan tolkas vara en anledning till 

att de fortsätter med samma användningsmönster trots vetskap om flera nackdelar med 

funktionen. Viktigt att belysa är också att studenterna i studien menar att individanpassad 

information är en nödvändighet, trots att de generellt sett inte visste hur det personliga flödet 

formas, bara till en viss del att det kan skiljas åt. 

 

Vesanen (2017) presenterar en av de mest avgörande fördelarna med det personligt anpassade 

flödet är att det bidrar till bättre användarupplevelser och bättre preferensmatchingar och även 

Teljas et al., (2008) lyfter fram positiva aspekter där riktade budskap passar mottagarens 

preferenser. Ett exempel som både Teljas och studenterna belyser som en stor fördel är när 

informationen kan anpassas efter mottagarens geografiska position. Studenterna i 

fokusgrupperna menar även de att det förbättrar användarupplevelsen och bidrar till smidiga 

lösningar, till exempel om de söker efter ett restaurang på en specifik plats. Återigen 

poängterar studenterna vikten av att det ska gå snabbt, vara smidigt och bekvämt.  

 

Studenterna i studien menar, likt som Pavlou och Stewarts (2000) forskning visar, att det även 

är till stor fördel om resultaten visar det som är relevant för individen, till exempel webbutiker 

som det går att handla från i Sverige. Forskningen som Pavlou och Stewarts presenterar visar 

även att individanpassad information är mycket positivt ur ett försäljarperspektiv då det 

engagerar kunden och gör den mottaglig och positiv. Även den forskning som Arora et al., 

(2008) presenterar kring personalisering visar att individanpassad information ökar 

kundnöjdheten ur ett konsumentperspektiv. Studenternas uppgav också fördelar för företagen 

och menade att det är mer troligt att de genomför ett köp om budskapet “följer dem”. Dock 

skiljer sig studiens resultat från tidigare forskning då inte alla studenter är eniga om att det är 
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positivt för konsumenterna. De som ställer sig negativ till riktade budskap i form av 

marknadsföring menar att det inte behöver göra dem mer nöjda, då vissa menar att de kan 

genomföra ett köp de tidigare värderat som olägligt.  

 

Trots att studenterna i fokusgrupperna nämner flera nackdelar med personalisering så visar 

ingen av dem på attityder som antyder på att det begränsar dem i deras användning. 

Studenterna menar bland annat att det personliga flödet är smidigt, går fort och ger relevant 

information, samtidigt som de använder sig till största del av informationen som presenteras 

på första sidan och bland topp-valen. Detta resultat kan kopplas den forskning som Nguyen et 

al., (2014) har gjort och som visar att den här typen av individanpassad information och 

rekommendationssystem har större inflytande än både experter och jämnåriga. Resultatet 

tyder alltså på att studenterna efter övervägning ändå har hög tillit för det individuella flödet 

och den information som anbefales, och att de trots medvetenhet om vissa nackdelar ändå 

värdesätter personaliseringen.  

 

Enligt tidigare forskning som L.Henriksson (2017) genomfört så var internetanvändarna i 

hennes studie positivt inställda till individanpassad information, trots att de hade brist på 

kunskap inom området. Henrikssons resultat är alltså vid dessa delar mycket likt det resultat 

som framkommit i vår forskning, då studenterna i denna studie är mestadels positiva trots 

generell låg nivå på kunskap. 

 

Resultatet från Thollanders (2017) studie däremot visade att deltagarna i den studien, som 

bestod av sju studenter, hade en negativ inställning till individanpassad information på 

internet och sociala medier. Detta innebär att den här studiens resultat kring attityder 

gentemot individanpassad information, är det motsatta från Thollanders. Dessa skillnader i 

resultaten kan vara intressant för framtida forskning för att ta reda på bakomliggande orsaker. 

 

Sammanfattning av förhållningssätt  

Sammanfattningsvis kan vi se att studenterna anser att användandet blir enklare och bättre 

med individanpassad information. Samtidigt riskerar det att medföra problematik när det 

kommer till demokrati och verklighetsuppfattningar då individer kan få en skev bild av 

verkligheten eftersom de matas med information som alltid stämmer överens med den egna 
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uppfattningen av verkligheten. Trots att studenterna uppgav många negativa aspekter med det 

personliga flödet så tyder deras svar och resonemang på att de ändå är övervägande positivt 

inställda till funktionen. Studenterna menar också att det är nödvändigt att ha denna filtrering 

av information för att överhuvudtaget kunna använda internet.  

5.4 Resonemang kring säkerhet vid informationssökning 

De teman som visar sig under diskussionerna som handlar om attityd och reflektion kring 

cookies säkerhetsavtal, är dels den generella bristen på kunskap hos studenterna i studien och 

dels vilken inställning de har till funktionaliteten trots att kunskapen är främmande. Speciellt 

vid frågan om de någon gång läser igenom ett avtal för cookies. När studenterna flera gånger 

per dag möts av cookies-förfrågningar så väljer 9 av 11 studenter alltid att direkt acceptera 

cookie-avtalen utan att ha någon kunskap om vad de accepterar. De två som inte svarade ett 

konkret nej menade att de aldrig har läst igenom ett helt avtal men att de vid ett fåtal tillfällen 

har läst lite för att skapa sig en övergripande bild, men bara om sidan känns misstänksam: 

 

“Jag har läst någon gång när jag känt att det varit lite sketchy (sv: oklar) men inte hela” - 

Student 2.4 

 

Vad cookiesavtalen egentligen innebär och vad studenterna i studien accepterar är ingenting 

som majoriteten av dem tidigare reflekterat över. När det kommer till resonemang om 

konsekvenserna av att inte läsa avtalen har studenterna en generell uppfattning om att cookies 

inte är någonting att oroa sig för då de menar att det är så vanligt förekommande och att de 

därför inte brukar reflektera över riskerna: 

 

“Ja eftersom att alla får upp det så är det bara att acceptera det och så farligt kan det inte 

vara, så jag bara godkänner” - Student 2.4 
 

En annan anledningen till varför studenterna i studien inte läser igenom avtalen menar de är 

för att det tar för lång tid och att det saknas ork. Ändå uttrycker samma studenter en viss nivå 

av oro och de menar att det egentligen skulle kunna stå vad som helst i avtalen.  

 

“Jag orkar aldrig ta mig den tiden för att göra något snabbt på en hemsida. Då är det inte 

värt att läsa igenom en ointressant och lång text om någonting.” - Student 2.1 
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En av studenterna ifrågasatte vilka sidor det skulle gå att besöka om en väljer att inte 

acceptera cookies och menar att det är en bidragande faktor till att den aldrig avböjer cookies: 

 

“Jag accepterar bara rakt av, det är aldrig att jag har gått in och klickat vidare för att se vad 

det exakt innebär eftersom det är på nästan alla hemsidor.” - Student 3.1 

 

När studenterna resonerar kring generell säkerhet och personlig integritet på internet visar 

studenterna på mycket låg nivå av oro. Den student som känner mest oro uppgav att den 

uppfattar sin oro som en trea på en skala mellan 1-5, där 1 är lite orolig och 5 mycket orolig. 

Majoriteten uppgav 1 eller 2 på skalan: 

 

“Jag skulle säga en tvåa. Jag går inte runt och är orolig för det men det är först när man 

sitter här och man börjar tänka på det som man blir mer och mer orolig. När man också 

börjar tänka vad för information som man ger ut. Tex kortuppgifter och sådana grejer för 

man har ju hört om folk som blivit kapade men det är inget jag går runt och är orolig för i 

vardagen.” - Student 2.1 

 

En annan del som tas upp är att en student menar att det är enklare att ge ut personlig 

information på internet jämfört med i verkliga livet. Personen menar att människor är mindre 

försiktig när det kommer till att dela information på internet och menar att det bland annat 

beror på dålig vetskap: 

 

“Och jag tror inte man är tillräckligt varken medveten eller rädd, för vad det är för 

information man faktiskt lovar att ge ut. För skulle någon knacka på min dörr och säga “för 

att du ska få det här bladet av mig så vill jag ha all den här informationen som jag sedan 

kanske säljer vidare och ger till andra företag som ber om det, bara så du vet, men du får det 

här reklambladet” då skulle man ju aldrig ta det.” - Student 1.1  

 

Flera studenter menar att informationen som lämnas ut inte är viktig eller tillräckligt privat för 

individen så länge det inte handlar om kortuppgifter. Studenterna visar låg nivå av oro för 

risker och menar att chansen är liten att det skulle hända något farligt med den information de 

givit ut på internet.  
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En annan generell orsak till varför studenterna inte oroar sig över sin integritet och säkerhet 

på internet menar de är för att de själva aldrig blivit utsatta för någonting och inte heller 

någon de känner. Det nämns i diskussionerna att de har läst om identitetskapningar och andra 

fall på internet, men ändå verkar de nära relationerna spela störst roll för deras värderingar: 

 

“Det har inte hänt någon i min närhet någonting och inte heller mig själv, så förmodligen 

kommer jag vara lika dum och bara godkänna” - Student 1.3 

 

Vart gränsen för personlig integritet går hos studenterna verkar vara vid personliga 

konversationer. Studenterna har en generell uppfattning om att konversationer på internet är 

information som de vill hålla privat mellan dem och mottagaren. 

 

I samtliga grupper diskuterades fördelar med att internet kan lagra personlig information och 

flera menade att det är stor förmån att informationen lagras och blir till individanpassad 

information: 

 

“Jag tycker det är bra. Då får jag faktiskt det jag söker på och gillar, typ riktad 

marknadsföring.” - Student 3.2 

 

Studenten menar att riktade budskap i form av marknadsföring kan leda till fördelaktiga köp. 

 

Analys av resonemang kring säkerhet vid informationssökning 

Att samtliga studenter i fokusgrupperna i princip direkt väljer att godkänna ett säkerhetsavtal 

på internet utan att läsa vad de godkänner visar att det handlar om att de inte ville ta sig den 

tiden. Enligt forskaren Bergström (2008) är en av de största anledningarna till varför en 

person inte värnar om sin personliga integritet på internet att det har skett en ökad 

bekvämlighet hos befolkningen. Bergström menar att en bekvämlighet kan vara att det ska gå 

snabbt, vilket är en av de punkter som studenterna poängterade som avgörande. En annan 

förklaring tyder på att de inte är medvetna om hur det fungerar då resultatet visar på en 

generell låg kunskap om bland annat de digitala verktygen och avtalets syfte och funktion.  

 

Enligt Davidsson och Thoressons (2017) undersökning är över hälften av Sveriges befolkning 

orolig över sin integritet på internet, vilket är ett resultat som inte speglar studenternas 
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attityder. Avgörande för studenternas inställning är att ingen i deras närhet blivit utsatt för 

fara eller brott på internet. Dessa reflektioner över nära relationers erfarenheter och påverkan 

är ingenting som tidigare forskning pekar på eller tar hänsyn till. Bergström menar att en 

anledning till att internetanvändare ändå är aktiva på internet är att de upplever att de får ett 

utbyte eller belöning för att de delar sin information. Detta är något som stärks med resultatet 

från den här studien då studenterna menar att det utbyte de får är personlig information och 

reklam som till exempel kan leda till förmånliga priser och ett köp, vilket kan tolkas vara 

belöningen. 

 

Enligt forskaren Rachel (1975) är integritet privata angelägenheter som syftar till information 

som en person inte vill dela med någon annan. Vad människor anser vara privat information 

kan enligt Rachel variera från person till person men baserat på resultatet i den här studien 

verkar en generell gräns för vad som är känslig information, gränsen går vid privata 

konversationer som studenterna menar inte är officiell information. Bland studenterna visades 

attityder på att de inte kände någon större oro och inte heller ansåg att deras aktivitetet på 

internet var särskilt privat och i behov av att döljas, men privata konversationer upplevs som 

privata angelägenheter. Om företag eller sidor skulle ta del av den typen av information hotas 

även studenternas personliga integritet, eftersom personlig integritet enligt Svenska Lagboken 

är den enskildes rätt att kontrollera vem som kan få ta del av den privata informationen. 

Studenterna är också eniga om att bankuppgifter är för privata angelägenheter och tillhör 

deras personliga integritet, då det något de inte vill dela med andra.  

 

En av de största riskerna med cookies är enligt Cookielagen att id-kapningar kan förekomma 

vid förfalskade cookies. Ingen av studenterna visade att de hade medvetenhet eller kunskap 

om falska cookies men flera uppgav att de hört talas om olika risker förut. Men att de trots allt 

inte känner någon större oro som påverkar deras handlingar mer än att de väljer att trycka bort 

de webbplatser som de uppfattar som oseriösa. Vilken grad av oro människor känner om 

risker för integritetskränkningar och hot är beroende av vilken nivå individens digitala 

aktivitet ligger på (Bergström, 2014: 88). Den digitala aktiviteten är en stor del av vardagen 

för samtliga av studiens studenter, vilket enligt Bergströms forskning kan vara just en av 

anledningarna till att studenterna känner lite oro på internet.  
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Resultatet som Henriksson. L (2017) presenterar i sin studie visar att hälften av deltagarna 

visade oro för deras personliga integritet på internet. Det innebär att den här studiens resultat 

kring oro och integritet, skiljer sig betydligt från Henrikssons resultat. En bakomliggande 

orsak till det skulle med stöd av Bergströms (2014) teori kunna bero på att studenternas 

digitala aktivitet är högre. En annan anledning skulle kunna vara att studenterna visar brist på 

medvetenhet och kunskap kring det personliga flödets funktioner. Dessa skillnader och 

orsaker skulle vara intressanta att studera vidare på i framtiden. 

 

6. Slutsats & diskussion 

I denna del kommer slutsatser sammanfattas och en slutdiskussion föras kring syftet med 

studien och de fyra frågeställningarna. Sist presenteras en idédiskussion kring framtida 

forskningsområden.  

 

Syftet med studien var att undersöka studenters beteende, medvetenhet och attityd gentemot 

individanpassad information. Det gjordes genom att besvara fyra frågeställningar om 

studenters vanor vid informationssökning, deras medvetenhet om det personliga flödet, vilket 

förhållningssätt de har till individanpassad information och hur de resonerar kring den 

personliga integriteten.  

 

Idén till studien uppkom från en tanke om att studenter skulle ha hög kunskap om det 

personliga flödets funktion, dels med tanke på den pågående debatten om ämnet i sociala 

medier, men också för att nyhetskanaler som SVT (2011) redan för åtta år sedan rapporterade 

om hur viktig del internet är i studenters vardag. Därför var utgångspunkten att studenterna 

skulle vara insatta i algoritmers funktion och att denna medvetenhet skulle påverka dem i 

informationssökningen på det sättet att de till exempel lägger mer tid på en sökning för att få 

resultat som inte är personifierat. Istället kom studiens resultat att närmast visa tvärtom - att 

studenterna inte hade hög kunskap om det personliga flödets funktion. Och att de trots 

vetskap om att alla internetanvändare ändå inte nödvändigtvis behöver få samma resultat i en 

sökning, väljer att inte låta det påverka dem då de fortsätter med samma handlingsmönster. 

Studenterna använder Google för informationssökning flera gånger dagligen men stannar i 
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princip alltid på första sidan och är oftast nöjda med resultatet då de jämfört 1-3 källor. 

Anledningen bakom det är dels att studenterna värderar att det ska gå snabbt och att de litar 

på det resultat som Google föreslår. Dessa anledningar är intressanta att jämföra med det 

negativa förhållningssätt som studenterna har till individanpassad information, då en generell 

uppfattning hos dem är att funktionen kan leda till skev verklighetsuppfattning och det som 

kallas filterbubbla och ekokammare. Studiens resultat visar dock att studenternas uppfattning 

om fördelar med individanpassad information väger tyngre då de uppger att filtrering av 

information är en nödvändighet och att det blir enklare att söka information. 

 

Studiens resultat visar även att studenterna i studien har låg nivå av oro för inkräktande på 

den personliga integriteten på internet, vilket skulle kunna bero på att de visar en låg kunskap 

om hur deras personliga data samlas in och sparas. Om studenterna visste hur mycket de är 

kartlagda kanske de skulle vara mer oroliga. Till exempel läser studenterna vi intervjuade 

aldrig igenom ett säkerhetsavtal, trots att de inte vet vilka konsekvenser det medför och att de 

resonerar att de eventuellt borde göra det. Anledningen bakom det är svårt att uttala sig om, 

men några möjliga orsaker har kunnat observeras under arbetets gång. En förklaring kan vara 

att studenterna själva aldrig har utsatts för någon fara på internet. En annan anledning till 

varför informanterna inte anser att integritet är ett problem, är att de trots vetskapen om 

riskerna anser att den tid de sparar är mer värd. Resultaten kring integritet är intressanta att 

koppla samman med Bergströms (2014) forskning som visar att personer med mycket digital 

aktivitet i vardagen oftast känner mindre oro på internet. Dock visar Bergströms forskning att 

de med hög kunskap och medvetenhet kring den digitala aktiviteten också känner mindre oro, 

vilket den här studiens resultat inte visar på. Anledningen bakom detta är svår att identifiera 

men då studenterna verkar värdera tidigare erfarenhet där de inte blivit utsatta för något, så 

kan det tolkas vara avgörande. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Då vi valde en att genomföra en kvalitativ forskningsstudie så har det inte varit möjligt att 

presentera generaliserat resultat eller statistik. För att få ett generaliserbart resultat kan en 

liknande studie med enkäter behöva användas på en större del av populationen. Tidigare 

studier har gjorts med användning av enkäter men inte på ett större antal studenter i Sverige. 

För att uppnå ett generaliserbart resultat och kunna urskilja mönster och skillnader så hade det 
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varit intressant med en studie som med hjälp av en större enkätundersökning tog hänsyn till 

skillnader mellan skolor och kommuner, eftersom det är något som saknats inom tidigare 

forskning. Med hjälp av en kvantitativ studie skulle resultatet bli representativt för studenter i 

allmänhet. Resultatet på en sådan undersökning hade varit intressant att sammankoppla med 

den mer detaljerade och djupare förståelse för betende och attityder som den här studien 

bidragit till.  

Den här studiens resultat visar att studenterna använder Google dagligen och föredrar det 

framför till exempel andra sökmotorer och litteratur. Det skulle vara spännande med en studie 

som gör en omfattande enkät till ett representativt urval av studenter på olika lärosäten, för att 

se om det verkligen är så att alla googlar allt överallt.  

 

Det hade också varit intressant att vända sig till andra specifika grupper än studenter för att se 

om resultaten skiljer sig åt. Det hade till exempel kunnat vara intressant att jämföra olika 

åldrar eller branscher.  
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8. BILAGOR 

8.1 Fokusgruppsfrågor 

Intervjun inleds med några ord om syftet med intervjun och hur den kommer vara upplagd. 

Inledande frågor 

- Vad studerar du? kön? ålder? 

Del 1:  Användning 

- Vad är det första ni gör om ni behöver information om någonting som ni saknar 

kunskap om? 

- Hur ofta uppskattar ni att ni använder Google Search? 

- Hur stor del av er studieteknik skulle ni uppskatta att Google som sökmotor är? 

- Om du vill få mer information kring ett ämne och gör ett sök på Google, till exempel 

kring klimatkrisen eller valet 2018, när är du nöjd och avbryter din 

informationssökning? 

- I en vardaglig Googlesökning, hur många sidor uppskattar ni att ni bläddrar som mest 

vid informationssökning? 

- Vad är eran uppfattning om att till exempel sida 1 och 28 skiljer sig från varandra? 

 

Del 2: Personalisering och algoritmer 

- Tror ni att två personer som använder exakt samma sökord automatiskt får likadana 

sökresultat på Google? Om ni inte tror det, vad beror det på? 

- Har ni hört talas om begreppen personalisering och algoritmer förut? Hur skulle ni 

kortfattad beskriva begreppen? 

- Har ni hört talas om Cookies på webben? Beskriv kortfattat vad de innebär och vad de 

används till? 

- Väljer du att lämna en webbplats om den frågar efter att få ta del av din information? 

Varför/varför inte? 

- Läser ni igenom säkerhetsavtalen innan ni godkänner Cookies? Om ja, varför? och gör 

du alltid det? Om nej, varför inte? 
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Del 3: Inställning 

● Delar ut bilder på olika sökord som givit olika resultat till deltagarna och 

beskriver sammanfattat hur personalisering och algoritmer tros (finns inte 

exakta angivelser då det är sekretess) fungerar i söksammanhang på Google. 

- Hur tror Ni att individanpassad information som är baserad på användarens tidigare 

historik och beteende kan vara till fördel för en student? Kan ni tillsammans ge 

exempel på en situation? 

Hur tror Ni att det vara till en nackdel? Kan ni ge tillsammans exempel på en 

situation? 

- Vad anser ni om att företag samlar information om ert beteende på webben för att få 

riktad (personifierad) information och reklam? (som de även kan sälja vidare) 

Är det något ni brukar reflektera över? 

- Vad är era tankar kring integritet och säkerhet på internet, när det kommer till 

lagringen av personlig data? 

- På en skala 1-5, där 1 är mycket litet orolig och 5 är mycket orolig, hur orolig är du 

för din integritet på internet? varför och på vilket sätt? 

- Hur välbekant är ni med funktionen “privat surfing”? 

 

Avslutning 

Detta var våra frågor.  

Är det något du tycker att jag glömt att fråga dig eller som du vill tillägga? 

Tack! 

studien.  
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8.2 Exempelbilder  

 

8.3 Informantgalleri 

Fokusgrupp 1: Kön: Ålder:  Utbildning: 

Person 1.1 Tjej 24 år Systemvetenskap 1a året, SU 

Person 1.2 Kille 24 år Skådespelare, 1a året, LTU 

Person 1.3 Tjej 22 år Kriminologi distanskurs, MIUN 

Person 1.4 Kille 23 år Naturvetenskapligt basår, MIUN 

Fokusgrupp 2:  

Person 2.1 Tjej 19 år Ekonomi 1a året, SU 

Person 2.2 Tjej 24 år Socionom,3e året, SU 

Person 2.3 Kille 22 år IT, 2a året, KTH 

Person 2.4 Tjej 22 år Marknadskommunikation 2a året, SU 

Fokusgrupp 3:  

Person 3.1 Tjej 23 år Tekniskt basår, HIG 

Person 3.2 Kille 23 år Naturvetenskapligt basår, MIUN 

Person 3.3 Tjej 28 år  Sjuksköterska 3e året, LIU 
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