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Sammanfattning 
 

Studiens syfte är att undersöka internetanvändares medvetenhet och åsikter om filterbubblor 

på sökmotorn Google. Undersökningens frågeställning är: Vad har internetanvändare för 

tankar och förhållningssätt till filterbubblor som skapas på Google? Studien är avgränsad till 

studenter vid Uppsala Universitet. Det är en population som kan förmodas vara 

storkonsumenter av information via sökmotorer. En stor majoritet av respondenterna menade 

också att Google var ett viktigt hjälpmedel i studier och vardag. För genomförandet av 

undersökningen användes en kvalitativ metod med fokusgrupper. 17 respondenter i fyra 

grupper fick diskutera medvetenhet, åsikter och uppfattningar om filterbubblor och 

informationsinhämtning som sker via Google. Som teoretisk vägledning användes sex olika 

samhällsvetenskapliga teorier mot vilka det empiriska materialet prövades.  

 

Resultatet från undersökningen visar att en majoritet av respondenterna inte var medvetna om 

den filtrering av informationen som sker på Google och därmed skapar filterbubblor. När 

respondenterna vid intervjuerna blev informerade om filterbubblor och dess effekter framkom 

olika uppfattningar och åsikter. Många respondenter uttryckte oro för effekterna av 

avskärmningen från information och utbyte med andra användare som bubblorna medför. 

Andra respondenter ansåg att så länge det inte medförde några negativa effekter i 

användandet av söktjänsten var det inget problem. Avskärmningen som filterbubblor skapar 

kan begränsa internetanvändares exponering för ”ny” information. Detta kan innebära en risk 

att människors tillgång till fri och icke styrd information manipuleras av kommersiella 

intressen. Detta lyfts fram i studiens analys med en teoretisk anknytning till Habermas 

inflytelserika arbeten om den publika sfären. Ett problem i det sammanhanget, som lyfts fram 

i forskning, är att filterbubblor kan komma att motsäga fundamentala demokratiska 

informationsprinciper. 

 

Resultatet visar därmed att filterbubblor fungerar som en slags grindvakt för 

internetanvändarens tillgång till information på Google. Med andra ord har en förändring 

skett där de “nya” nätbaserade grindvakterna saknar den mänskliga faktor som traditionella 

mediers grindvakter hade och som styrdes av transparanta värderingar.   

Respondenterna menade slutligen att Google bör vara mer transparant om problematiken med 

filterbubblor för att stärka sitt förtroende bland användarna.	  
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Abstract	  
Title: Google sees you - A qualitative study of Internet users awareness and opinons of Filter 

Bubbles.                     

Authors: Carl Hallvarsson & Jessica Norén                                            

Tutor: Patrick Prax                                                              

Purpose: The purpose of this paper was to study students awareness, thoughts and opinions 

about Filter Bubbles and the mechanisms behind the creation of Filter Bubbles on the search 

engine Google. This approach also takes into consideration the societal implications of Filter 

bubbles, what they are and how they are created in the modern network society. 

Method/Material: The method that was used consisted of four qualitative focus groups with 

4-6 participants in each who were all studying at Uppsala University. The material consisted 

of an interview guide which was created in accordance with Victoria Wibecks book 

Fokusgrupper, om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod.                                                  

Main results: The main results indicate that a large majority of the respondents from the 

interviews were unaware of Filter Bubbles and the information retrieval that takes place on 

Google. The attitude of the respondents towards Filter Bubbles and Google’s personalization 

was split. Some felt uneasy toward the information retrieval associated with Filter bubbles, 

others did not mind as long as the search engine kept functioning normally. Due to the lack of 

awareness of Filter Bubbles most respondents felt that the mechanisms behind the creation of 

Filter Bubbles and personalized search engines should be explained by Google. This was 

considered important in order to increase trust between Internet users and Google. Many 

respondents also expressed concern regarding not knowing what happens to their personal 

information and the lack of control that this implies. The main results from the focus groups 

were analyzed by using six theories describing the evolutions and functions that have 

devoloped in the network society.                                  

Number of pages: 59                                                          
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University: Uppsala University , Division of Media and Communication, Department of 
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1.	  Inledning	  
	  
I följande kapitel följer en inledning med introduktion och bakgrund som innehåller 

forskningsmål och samhällsrelevans. Därefter följer uppsatsens problemformulering, en 

motivering av studie samt en presentation av det valda syftet och frågeställning.  

1.1	  Introduktion	  
	  

I dagens svenska samhälle är de flesta individer beroende av elektronisk kommunikation i 

samma utsträckning som vägar, el och vatten. Att föreställa sig ett liv utan möjlighet till 

uppkoppling kan idag av många kännas som en omöjlighet. Detta beroende gäller inte bara på 

individnivå utan även för organisationer. Dagens alltmer globala samhälle kan därför 

benämnas ”Network society”. Innebörden är ett samhälle som använder sig av nätverk och 

medialiserad kommunikation i alla dimensioner. Individen tar del av samhället genom 

nätverk, vilket leder till att media får en allt större roll (Castells 2005). Internets framväxt har 

bidragit till stora förändringar. Under etableringsfasen ansågs Internet kunna ha möjlighet att 

revolutionera världen, företag, samt sättet vi lever på (Curran 2012). En ny typ av 

maktfördelning skulle kunna växa fram där individen som konsument och producent tog över 

makten på Internet. Individen skulle vara i fokus, frigjord, kunskap och verktyg att själv söka, 

upptäcka och röra sig fritt inom den digitala världen.  

    

“The Internet would revolutionize, we were told, the organization of business, and 

lead to a surge of prosperity.” 

(Curran 2012, s 4)  

 

Förväntningarna var även att Internet skulle främja dialoger samt öka global förståelse. Det 

antogs att interaktiviteten, den globala räckvidden, det låga priset, snabbheten och 

lagringskapaciteten som kom med Internet skulle resultera i en förändring i hur medborgare 

lever, tänker och interagerar (Curran 2012). Dessa ovanstående påståenden har delvis blivit 

verklighet. Dock påpekar forskare att Internet ännu inte har mött förväntningarna när det 

gäller transparens, demokratisk utveckling, maktfördelning och informationsfrihet (Curran 

2012). Internet domineras av en rad stora globala amerikanska företag som i hög grad sätter 

spelreglerna för informationsfriheten på Internet. 
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Ett världskänt företag som växt fram i samband med Internet är Google. Företaget grundades 

1996 och hanterar idag 86 % av alla internetsökningar i Europa (Svd 2013). En förändring har 

dock skett i sättet hur sökmotorn fungerar. Sökresultaten sedan den 4 december 2009 har 

börjat se olika ut från person till person på exakt likadana sökningar. Flera faktorer, som 

sökalgoritmer, nationella lagar och förordningar, spelar stor roll i anpassningen av individers 

sökresultat. Den personliga information som Google samlar in för att skapa individuella 

sökresultat för varje individ bidrar till att skapa så kallade ”filterbubblor”. Detta innebär att 

varje individ upplever och uppträder i en bubbla på Internet. Denna bubbla innehåller och 

visar riktad information till individen, baserat på en kartläggning av personens tidigare 

beteende på Google. Vidare leder detta till att filterbubblan visar den typ av information som 

den tror att användaren vill se och utelämnar således annan information. På grund av detta 

avskärmas individer från en mängd information som enligt Googles algoritmer anses vara 

irrelevant för just den personen. 

 

Individen tillsammans med dess specifika sökbeteende och personliga information kan därför 

ses som en vara, som köps eller säljs, istället för en vanlig internetanvändare med en personlig 

integritet i sitt informationssökande (Curran 2012). Moral och sociala värderingar blir allt mer 

irrelevant inom de kulturella och mediala industrierna, där ekonomiska styrmedel blir allt mer 

dominerande. Detta genomsyrar stora delar av dagens samhälle och framför allt Internet som 

är en stor del i människors liv. Företag kan dra nytta av individers personliga information på 

många sätt för att i slutändan skapa vinst (Mediacom 2012). Filterbubblan, som är bortom 

kontroll för användaren, ses av Google som någonting positivt, skapat för att ge användaren 

en personaliserad upplevelse på söktjänsten. Google samlar således in en mängd personlig 

information om alla användare som resulterar i bland annat personliga annonser. 97 % av 

Googles intäkter kommer från annonser och därför är samarbetet med dessa företag minst lika 

viktiga som användarna (Kobra 2013).  

 

Filterbubblan avskärmar individen från en mängd saker som personen inte tidigare visat 

intresse för på söktjänsten. Sökmotorer som Google stänger in användarna i redan etablerade 

sökmönster, ”bubblor” som begränsar tillgången till ny och ofiltrerad information. 

Därmed begränsas användares exponering för ”ny” information. Risker uppstår att 

människors tillgång till fri och icke styrd information manipuleras av kommersiella intressen. 

Detta kan, anser vissa forskare, motsäga fundamentala demokratiska informationsprinciper. 
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Trots att en mycket blygsam information om filterbubblor redan finns på Googles hemsida, 

kan man anta att många är omedvetna om processerna bakom Googles personaliserade 

sökningar.  

 

Denna uppsats syftar till att undersöka individers medvetenhet samt tankar och idéer kring 

filterbubblor. Undersökningens empiriska material testas mot ett antal samhällsvetenskapliga 

teorier för att fördjupa och skapa ny kunskap om filterbubblornas problematik.  

1.2	  Bakgrund	  
	  
I januari 1996 arbetade två studenter vid namn Larry Page och Sergey Brin på Stanford 

University med ett projekt som syftade till att utveckla en sökmotor på Internet. Sökmotorn 

var ämnad att analysera så kallade “Back-Links”, vilket innebär antalet länkar till en specifik 

hemsida. Avsikten var att studera vilka som länkade till en viss sida för att avgöra hur viktig 

den var. Page och Brin började efter slutförandet av projektet leta efter företag som var 

intresserade av att köpa idén, dock var intresset svalt. 1998 bestämde dem sig för att starta ett 

eget företag under namnet Google. Företaget kunde med åren växa och få en dominant 

position på marknaden genom att erbjuda innovativ teknologi och service samt en ständig 

ökning bland antalet användare (Google 2013).  

 

Före Googles genomslag fanns redan andra mer dominerande söktjänster som tillexempel 

AltaVista och Yahoo. Problemet med de sistnämnda var att sidorna tog lång tid att ladda och 

innehöll mycket reklam. Detta problem uppstod då företagen försökte brädda sina tjänster för 

att nå ut till en allt större publik. Googles vinnande koncept grundade sig bland annat i ett 

enkelt och minimalistiskt utseende (Segev 2010, s 47). Reklamen på Google är således tydligt 

avskild från sökresultaten för underlätta förståelsen. Google är idag den mest populära 

sökmotorn i världen och bidrar med information till över 775 miljoner användare varje månad 

(Segev 2010). Företagets måtto är “Don't be evil”. Detta grundar sig i att Google vill finnas 

där för sina användares bästa samt att kunna ge dem tillgång till all den information dem vill 

hitta. Företaget tror sig på lång sikt ha en stor fördel i att göra goda gärningar i världen även 

om det på kort sikt kostar pengar (Google 2012). Stina Honkamaa, VD för Google Sverige, 

förklarar att användarna är allra viktigast för företaget (Kobra 2013).  

 

”Det är dem som bestämmer hur stora Google är. Utan användarna, inget Google.”  
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Den 4 december 2009 gick Google ut med ny information på sin blogg om söktjänsten. I ett 

relativt litet meddelande informerades användarna om den nya förändringen: “Extended 

Personal Search” (googleblog.blogspot.se). Detta innebar att sökmotorn blivit individuell och 

därför ser sökresultaten olika ut för varje individ. Google vet således allt om sina användare, 

exempelvis vart individen befinner sig och vilken dator personen använder (Svd 2013).  

 

“Previously, we only offered Personalized Search for signed-in users, and only when 

they had Web History enabled on their Google Accounts. What we're doing today is 

expanding Personalized Search so that we can provide it to signed-out users as well. 

This addition enables us to customize search results for you based upon 180 days of 

search activity linked to an anonymous cookie in your browser. It's completely 

separate from your Google Account and Web History (which are only available to 

signed-in users).”  

(Bryan Horling, Software Engineer & Matthew Kulick, Product Manager, Google, 

2009) 

 

Ett fenomen kallat “filterbubblor” växer således fram. För att närmare förstå processen bakom 

Googles personalisering, uppkomsten av filterbubblor samt innebörden av dessa bör dagens 

“moderna” Internet granskas (Segev 2010). 

 

I dagens nätverkssamhälle används sökmotorer i stor utsträckning för att söka information. I 

enlighet med detta är den nya generationens internetfilter uppbyggda för att kunna granska de 

saker användaren verkar gilla samt användarens generella beteende på nätet. Med andra ord 

observeras individer på nätet med så kallade ”prediction engines”. Dessa arbetar ständigt för 

att skapa och förfina en teori om vem personen är och vad personen kan tänkas vilja se på 

nätet. Programmen samverkar för att skapa ett unikt universum som är personaliserat för varje 

individ. Detta leder fram till termen filterbubblor som styr och påverkar sättet människor 

exponeras till information. Det som verkar relevant för individen baserat på tidigare sökningar 

hamnar i bubblan. Annan information som personen inte visat intresse för utesluts. Vilket 

leder till att exponeringen till ny information således försvåras. Det är dock möjligt att 

argumentera för att individen på nätet oftast väljer att exponera sig till saker den redan aktivt 

är intresserad av eller tidigare visat intresse för. Men det ligger i människans natur att vilja 

utforska och upptäcka nya saker. Vilket kan bli problematiskt i samband med filterbubblans 
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uppkomst. 

 

Eli Pariser introducerar i boken The Filter Bubble tre viktiga aspekter. Den första är att man 

är ensam i sin filterbubbla. Där delar individen inga referensramar eller intressen med andra 

användare och deras bubblor. Man har med andra ord inte möjlighet att dela innehållet i sin 

bubbla med andra eller ta del av andras innehåll. Den andra aspekten är att filterbubblans 

osynlighet, ingen ser vad som finns inne i filterbubblan. Individen ser heller inte vilka 

sökresultat som utesluts. Den tredje aspekten gällande filterbubblor grundar sig i att individen 

inte själv väljer att hamna i en bubbla. När en person tillexempel sätter på en nyhetskanal 

väljer individen själv genom vilket filter den ska se världen. Det är en process som sker 

medvetet. Detta aktiva val finns inte i samband med det personliga filter som bubblorna 

skapar. Filterbubblornas filtrering sker utan användarens vetskap och bortom kontroll. 

Eftersom personalisering ökar vinsten för de webbplatser som använder dem, kommer det att 

bli svårare att undvika dem i framtiden. 

 

Google spelar en central roll i skapandet av filterbubblor. Genom parametrar som samlar 

information om individer och deras beteende på nätet byggs filterbubblan upp. Detta görs 

enligt Google för att ge individer en mer skräddarsydd sökmotor som anpassar sig till hur 

användaren uppträder på nätet. Sökresultaten blir således mer effektiva då personens 

sökbeteende redan är kodat i systemet. Användaren får dock inte veta varför just de 

sökresultat visas för just den personen eller vilka sökresultat som inte visas. Detta innebär att 

individen inte har kontroll över sin filterbubbla. Därför är det mycket svårt att ändra på vad 

som släpps igenom eller vad som utesluts från filterbubblan (Praiser 2011).  

1.3	  Problemformulering	  	  
	  
Filterbubblor är ett relativt nytt uttryck som allt mer har börjat problematiseras i media. Vad 

är en filterbubbla? Vad kan filterbubblan ha för implikationer i samhället? Hur pass medvetna 

är individerna om filterbubblor? Google är ett av de ledande företagen som aktivt utnyttjar 

och skapar filterbubblor. Företaget är också gällande informationssökande människors mest 

prioriterade källa. Även de flesta studenter söker idag studierelaterad information via Google 

(Devine m fl 2009, 1). Men användandet av Google är knappast gratis. Man bör fundera på 

vad det är man betalar tillbaka med (Devine m fl 2009, 5). 
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1.4	  Syfte	  och	  frågeställning	  	  
	  
Syftet med uppsatsen är att undersöka studenters medvetenhet, tankar och åsikter om 

fenomenet filterbubblor, samt hur de förhåller sig till dessa på sökmotorn Google. Syftet 

uppnås genom en undersökning av studenter vid Uppsala Universitet. En närmare beskrivning 

redovisas i kapitel tre, Metod och material.  

 

Frågeställningen lyder: 

Vad har internetanvändare för tankar och förhållningssätt till filterbubblor som skapas på 

Google?  

1.5	  Avgränsning	  	  
	  
För att effektivisera den kvalitativa undersökningen avgränsas studien till studenters 

inställning till filterbubblor. Universitetsstudenter är ett bra exempel på en population i 

samhället som söker och hittar information via Google, både under studietid, men också 

utanför den. Detta innebär att när termen internetanvändare kommer att nämnas i denna 

uppsats så innefattar det studenter vid Uppsala universitet. Uppsatsens andra avgränsning är 

val av plattform som är sökmotorn Google. Då både Google och Facebook redan varit 

föremål för ett flertal debatter om filterbubblor ansågs valet ligga mellan någon av dessa. 

Google valdes då sökmotorn är tillgänglig för alla utan behov av registrering. Företaget är 

även ledande inom sitt område och används för internetsökningar av 90 % av svenska 

användare, skriver Andreas Ekström i boken Google-koden (Ekström 2010).  

 

En tredje avgränsning kan sägas ske i kategoriseringen av det empiriska materialet då svaren 

från intervjuerna har delats in i tre kategorier i resultatkapitlet. Dessa är Generella beteenden, 

Deltagarnas inställning till Google och Deltagarnas inställning till filterbubblor. Dessa tre 

redovisas i resultatdelen. Därefter valdes sedan ytterligare fyra kategorier ut för att utveckla 

och fördjupa analysen med anknytning till teorier. De olika delarna fick rubrikerna: 

Individens ansvar, Personalisering på Google, Googles roll och Filterbubblans roll. 

Kategorisering av det empiriska materialet formades just för att avgränsa det insamlade 

materialet och istället redovisa de större resultaten. Ytterligare en kategorisering i 

analyskapitlet gjordes i syfte med sammankopplingen av teorierna samt i bakgrund av 

uppsatsens syfte och frågeställning.   
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1.6	  Disposition	  	  
	  
Uppsatsen är uppdelad i åtta kapitel varav de två avslutande innehåller referenser och bilagor. 

Det inledande kapitlet innehåller en presentation av det valda ämnet samt en inledning och en 

bakgrund som vidare förklarar viktiga begrepp i studien. Inledningen ger en överblick över 

nätverkssamhället idag. Bakgrunden belyser och förklarar de centrala delarna som undersöks i 

uppsatsen. I denna del beskrivs även företaget Google och fenomenet filterbubblor för att ge 

läsaren en klarare bild av de komponenter som ligger till grund för undersökningen. I det 

andra kapitlet redogörs för de teorier som kommer att användas tillsammans med 

undersökningsresultatet för att besvara forskarfrågan. Teorierna handlar om hur ett medierat 

samhälle är uppbyggt och vad konsekvenserna innebär. Därefter följer kapitel tre, metod och 

material. Här förklaras och motiveras den valda kvalitativa metoden, samt redogörs för 

studiens genomförande med urval och rekrytering. Kapitel tre innehåller även ett avsnitt 

metodkritik, där reliabiliteten och validiteten granskas. 

 

Det fjärde kapitlet redogör för den kvalitativa undersökningen resultat och antal medverkande 

respondenter, deras ålder och studieinriktning. Resultatet presenteras i tre separata delar: 

generella beteenden på Google, deltagarnas inställning till Google och deltagarnas inställning 

till filterbubblor. Det femte kapitlet presenterar analysen. Här används de utvalda teorierna för 

att tolka resultatet från den kvalitativa studien. För att underlätta förståelsen för läsaren av det 

analyserade materialet är detta kapitel strukturerat i fyra delar: Individens ansvar, 

Personalisering på Google, Googles roll och Filterbubblans roll. Därefter följer kapitel sex 

med en diskussion av resultat och frågeställning i samband med framtida forskning. Kapitlet 

innehåller undersökningens slutsats med summering av syfte, resultat och analys. 

Avslutningsvis i kapitel sju och åtta presenteras alla källhänvisningar som används i 

uppsatsen följt av en bilaga. 

1.7	  Forskningsbakgrund	  	  
	  
Som nämnt tidigare är filterbubblor ett nytt begrepp som syns alltmer i media. Uttrycket 

grundades av Eli Pariser i boken The Filter Bubble: What the internet Is Hiding from You, 

New York 2011. I samband med Parisers granskning av den ökade personaliseringen på 

Internet växte begreppet fram. Då begreppet är relativt nytt saknas tidigare forskning och 

vetenskaplig prövning av fenomenet. Det inledande kapitel har syftat till att förklara 

begreppet filterbubblor och kommer nu i följande kapitel att förstärkas med hjälp	  av	  teorier.	  	  
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2.	  Teorier	  
	  
I följande kapitel presenteras, beskrivs och motiveras de valda teorierna. Teorierna kommer 

att användas som ett stöd i analysen med det empiriska materialet.  

2.1	  Medialization	  and	  effect	  	  
	  
Knut Lundby, professor vid institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap, Oslo 

Universitet, argumenterar i sin bok Mediatization, Concept, Changes and Consequences för 

att medierad kommunikation styr det vardagliga livet och påverkar utvecklingen av vårt 

moderna samhälle. Användningen av Internet är vardagligt för det flesta individer och 

används flitigt av många, oavsett klass eller social bakgrund. Aspekter som olika typer av 

transaktioner av information spelar stor roll för ekonomin, vilket inte skulle fungera utan 

uppkoppling och Internet. Inom de mer kulturellt orienterade delarna av medieindustrierna 

som innehåller exempelvis skådespeleri och artisteri exponeras dessa oftare i medierad form 

än vid direkta föreställningar. Detta har lett till att individer i samhället konsumerar stora 

mängder media och resulterar i att många moderna samhällen är mättade när det gäller 

medierad kommunikation (Lundby 2009). 

 

För att återkoppla till betydelsen av medierad kommunikation i ett samhälle så identifierade 

forskare, pedagoger och lärare, innan internet blev ett massmedium, fyra viktiga komponenter 

som bidrar till individers uppväxt och lärande: familj, kamratgrupp, skola, arbete och slutligen 

media. Varje kategori ansågs separat påverka socialiseringen av människor till medborgare. 

Idag är bilden förändrad. De ovanstående komponenterna spelar fortfarande en stor roll i 

socialiseringsprocessen, dock har media fått en märkbart större roll. Detta innebär att media 

har större påverkan på de ovanstående processerna samt sättet vi lever våra liv. 

 

Media har blivit allt mer relevant för den sociala uppbyggnaden av verkligheten, då 

människor i sin kommunikation allt mer refererar till media. Medialisering definieras som en 

historisk och pågående process där allt mer media växer fram och får en mer framträdande 

roll i samhället. Denna process beskriver hur kommunikation refererar till media, samt 

använder media, så att media blir allt mer relevant för konstruktionen av det vardagliga livet, 

kulturen och samhället (Lundby 2009).  
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2.2	  The	  Public	  Sphere	  and	  Gatekeepers	  
	  
Mellan medborgarna och staten finns den publika sfären. Detta kan beskrivas som ett 

offentligt rum där medborgare ska kunna göra sina röster hörda (Habermas 1996, s 360). Den 

publika sfären utgör en viktig del i demokratiska länder, då den erbjuder en plats där individer 

kan sammanstråla som medborgare och uttrycka tankar och synpunkter för att påverka de 

rådande politiska institutionerna (Thussu 2010). Ett demokratiskt samhälle är produkten av 

medborgarnas rätt att tycka till, göra sin röst hörd samt kunna förändra samhället de lever i. 

 

Den publika sfären idag skiljer sig mycket från 1800-talets definition, som lade grund för 

Habermas teoriformuleringar 1989 kring detta. Idag precis som på 1800-talet, är fortfarande 

publika platser som universitet, städer, kulturella institutioner och informella nätverk där 

frågor diskuteras offentligt, en relativt viktig del av den publika sfären. Dock har media idag 

fått en allt mer central roll. Kommunikationsnätverk i alla dess former bidrar som ovan nämnt 

till den publika sfären då vi idag lever i ett samhälle som ständigt är uppkopplat. Detta 

innebär att Internet förstärker individens röst och den publika sfärens styrka i samhället. I 

dagens digitala era utgörs med andra ord den publika sfären till stor del av Internet och 

massmedia (Thussu 2010). 

 

Det är samspelet, kommunikationen mellan medborgare, samhället och staten genom den 

publika sfären, som säkerställer att balansen mellan stabilitet och social förändring behålls i 

samhället. Om medborgarna, samhället eller staten inte uppfyller kraven för den 

gemensamma interaktionen, eller om kommunikationskanalerna mellan viktiga komponenter i 

den ovanstående processen blockeras eller inte fungerar, hamnar hela systemet av 

representation och beslutsfattande i ett samhälle i dödläge (Thussu 2010). 

 

En komponent i den publika sfärens funktion, som nyligen genomgått en förändring, är 

“gatekeepers”, de som kontrollerar mekanismerna bakom urvalet av nyheter till allmänheten. 

Då den publika sfären grundar sig på att allmänheten får göra sin röst hörd samt informeras 

genom medier och annan information kan det ses som ett problem att mekanismerna bakom 

urvalet av den information vi får ta del av inte längre kontrolleras av individer med 

identifierbara transparanta värderingar utan består av koder. Detta kan innebära konsekvenser 

för hur individer i samhället får tillgång till information, hur urvalsprocessen ser ut, samt den 

publika sfärens framtida utformning (Thussu, 2010). 
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Det har sedan en lång tid tillbaka existerat gatekeepers, en form av grindvakt, i vårt samhälle. 

Dessa kontrollerade urvalet av nyheter i massmedier och andra informationskanaler. 

Begreppet uppkom i samband med socialpsykologen Kurt Lewins studier av 

livsmedelsdistribution och analyser av nyhetsförmedling. Termen betecknar idag 

mekanismerna bakom urvalet av nyheter inom nyhetsforskning (Thussu 2010). Begreppet 

grindvakt innefattar sällan en enskild journalists beslut och tankar kring publicering av 

nyheter. Istället handlar det om en redaktions eller ett företags kultur av beslutsfattande. 

Intresset inom denna forskning ligger till stor del i att fastställa urvalskriterierna av nyheter i 

massmedier och deras bakgrund. Det är även relevant att skilja på, samt förstå vem eller vad 

som faktiskt är grindvakt i dagen samhälle (Nationalencyklopedin 2013). 

 

När Internet växte fram antog forskare att mekanismerna bakom urvalet av nyheter och 

informationsspridande skulle förändras. Alla individer på nätet skulle få möjligheten att dela 

och använda information, oberoende av den tidigare styrningen från grindvakterna. Dock har 

förändringen av vårt samhälle via Internet kommit att ske på ett annat sätt (Pariser 2011). 

Ett byte har ägt rum, från mänskliga grindvakter till algoritmer. Dessa algoritmer saknar etik 

och moral, till skillnad från mänskliga grindvakter, och därmed en mänsklig faktor av 

beslutsfattande och urval som styr nyheter och information. Detta innebär att det kan uppstå 

ett problem i sättet individer i samhället exponeras för information. Om de nya algoritmiska 

grindvakterna, som skapar filterbubblor, ska ha möjlighet att bestämma vad allmänheten får ta 

del av och exponeras för, så innebär det att algoritmerna måste bygga på transparens och 

integrera värderingar som uttrycker samhällsansvar i sin kod. Detta innebär att inte enbart visa 

den relevanta informationen som passar individen i fråga bäst, utan även exponera individen 

för sådant som är nytt och potentiellt viktigt. Medborgarna ska ges möjligheten att se saker 

från andra synvinklar och utsättas för förändringsdrivande information. Detta samhällsansvar 

existerar inte i form av kod, utan kräver en levande individ för att verka och fungera (Pariser 

2011). 

 

Eli Pariser menar att individer idag behöver mer kontroll, speciellt när det gäller vad som 

hamnar i filterbubblan och vad som utelämnas. Detta kan i dagens läge inte ske, då 

urvalsmekanismerna kontrolleras av en kod utan moral och andra värderingar som 

kännetecknar verkliga individer. Internet kan ses som ett mycket viktigt redskap för att 

introducera oss till nya perspektiv, idéer, tankar och människor. En fungerande demokrati 
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behöver således ett bra informationsflöde, med total öppenhet, för att fungera (Praiser 2011). 

Att sambandet mellan demokrati och algoritmer kan vara skadligt tyder även Thore Husfeldt, 

algoritmforskare vid Lunds Universitet, på i en artikel i Svenska Dagbladet:  

 

“Tidigare talade man med varandra i det offentliga rummet. Det förstörs nu, inte av 

någon ond vilja utan av algoritmer – algoritmer som jag som algoritmforskare 

egentligen gillar. Jag är orolig, för det här är tekniskt lätt att genomföra, psykologiskt 

tilltalar det våra lägsta instinkter att allt handlar om mig, och jag tror att 

subjektifieringen är skadlig för demokratin. Algoritmer är den starkaste kraften som 

påverkar informationssamhället. Och den är nästan helt okänd för alla.”  

(SvD 2013)  

 

Teorierna gällande den publika sfären och grindvakter ger en inblick, samt förklarar några av 

de många mekanismer som skapats av det nätverkssamhälle vi idag lever i. För att belysa hur 

internetanvändare lever i symbios med produkter skapade av internet, är det viktigt för studien 

att förstå och tolka vad som kontrollerar exponeringen av digital information i samhället, hur 

detta påverkar den publika sfären samt vad den publika sfärens utformning innebär för 

individer i samhället. 

2.3	  Web	  Personalization	  
	  
I och med det nya nätverkssamhället har ett personaliseringssystem utvecklats. Detta innebär 

att sökresultaten skräddarsys och anpassas efter individuella preferenser för att kunna ge nya 

och bättre resultat till användaren vid nästa tillfälle. Anpassningen syftar till att ge användaren 

vad den behöver utan att behöva be om det eller aktivt söka efter det.  

 

Anpassningssystemet kan grunda sig på antingen användarens sakliga- eller användarrelaterad 

information. De flesta system använder sig av användarrelaterad information där just 

användarens tidigare beteende och demografi är i fokus. Sakligrelaterad information är den 

som innehåller information om användarens relation till produkter och varor. Denna används 

inte lika ofta då informationen är svårare att samla in och ofta kommer med dålig kvalité 

(Mobasher m fl 2003).   

 

Anpassningssystemet har blivit allt vanligare inom speciellt e-handeln för att företag på så sätt 

ska kunna öka sin försäljning. Google använder sig av systemet för att öka intäkterna från sina 
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annonsörer, vilket sker när företagen ökar försäljningen via Google. Men Google använder 

även personalisering för att besökaren ska serveras relevant information och på så sätt känna 

sig extra tillfredsställd. Detta innebär att användaren får en “personlig upplevelse” genom att 

besöka söktjänsten (Mobasher m fl 2003). Men detta kan också innebära problem. I den här 

uppsatsen kommer bland annat den personliga filtreringen att kritiskt diskuteras med fokus på 

vad man inte exponeras för samt vad det kan ha för betydelse för användarna.  

2.4	  Cultural	  Industries	  och	  Commodification	  
	  
Kulturindustrin är benämningen på de grupper i samhället som tillsammans är ansvariga för 

produktion och cirkulation av kultur i samhället. I dessa grupper ingår producenter av till 

exempel reklam, design, film, musik, dataspel, television och radio. Det ansågs tidigare att 

den kreativa industrin primärt utgjordes av professionella människor som var specialiserade 

på ett specifikt arbetsområde. Det var dessa individer som producerade kulturella produkter 

till medborgarna. Idag har denna industri genomgått en förändring. I samband med 

teknologiska framsteg som internet, mobiltelefoner, bloggar och kameror kan praktiskt taget 

vem som helst skapa produkter som bidrar till den kulturella industrin. Dessa kan via dagens 

nätverkssamhälle konsumeras av människor runtom i hela världen (Thussu 2010). 

 

Dock är detta inte de enda förändringar som kulturindustrin genomgått de senaste åren. En 

omvandling av ägarstrukturen har inneburit att den idag till stor del domineras av ett fåtal 

stora företag. Denna förändring har resulterat i ett ökande tryck att generera höga vinster, 

samt maximera dessa på kort sikt. Med andra ord är industrin idag till stor del styrd av 

konsumtion. Detta har lett till en expansion av nationella och internationella mediemarknader 

med allt mer global publik. Standardisering av en rad produkter växer således fram då 

innehåll återskapas för att passa olika kulturer och marknader (Deuze 2010).  

 

Karl Marx myntade begreppet Commodification, på svenska benämnt varufiering. Termen 

beskriver en omvandling av varor, tjänster och idéer som i normala fall inte kan betraktas som 

säljbara enheter. Med andra ord blir någonting som tidigare ansetts som osäljbart möjligt att 

sälja som en produkt. Detta begrepp har sin relevans för en analys av de mediala 

marknadernas funktion där information har varuifierats och blir en källa till företags vinster 

(Deuze 2010) 
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De kulturella industrierna är som ovan nämnt idag styrda av kommersiella intressen. Kultur 

skapas idag inte enbart för att berika och lära individer utan också av dominerande drivkrafter 

i vinstsyften. Medborgarna, eller en så kallad publik, har blivit en produkt som också finns till 

för att öka företagens vinster. Varuifieringen innebär att tillexempel personlig information om 

individer är en säljbar produkt som kan användas i syfte att skräddarsy riktad reklam till 

individerna. Kultur konsumeras därmed på andra sätt än tidigare. Dessa teorier är relevanta i 

studien då de går att applicera på undersökningen om filterbubblor och individens roll i 

nätverkssamhället.  

2.5	  Empowered	  Audience	  
	  
Internet skapar tillgång till en mängd tjänster som är gratis när och var som helst. Individen 

har även möjlighet att dela erfarenheter, bilder, tankar och information på ett snabbt och 

enkelt sätt. Detta innebär att användaren på många plattformar i hög grad styr vad som ska 

publiceras och inte. Den nya teknologin har även lett till att användaren kan ta rollen som 

producent. Med billiga och enkla medel som till exempel bloggar och mobiltelefoner har 

individer möjlighet att skapa och dela information som hela världen kan ta del av. 

Konsumenterna kan idag i direkt kommunikation värdera och rekommendera annonsörernas 

utbud. Genom sociala medier samt mobilteknologi kan vi dela innehåll med våra vänner. 

Detta höjer användarnas förväntningar på företagen vilket leder till att företag måste hålla en 

dialog med användarna för att motsvara förväntningar och behålla förtroende. Med andra ord 

har användaren idag större rätt att kräva allt mer från företagen då användaren har en viktig 

del i vad som produceras och delas (Jenkins 2013). 

”The customer journey has changed. You’re not relying on advertisements purely 

[anymore]; now you’re looking at ratings and reviews, talking  to friends and peers in 

the real physical world, looking online and on Facebook, and asking about opinions.” 

(Tiffany Bissey Head of Global Digital and Emerging Media, Dell, 2012) 

Företag måste således arbeta hårt för att synas och göra användare nöjda. Varje gång en 

användare går in på nätet lämnar individen ett digitalt fotspår efter sig. Detta ger företag 

möjlighet att granska och rikta marknadsföringen till individen. Insamlingen av information 

som görs av vissa företag används i syfte att skapa en filterbubbla där information kopplas 

samman med individens intressen (Mediacom, The insider 2012). Denna teori är relevant då 

internetanvändares medvetenhet och tankar kring filterbubblor som skapas av Google ska 

granskas. Individers maktförhållande till företaget har som ovan nämnt en stor roll. Det är 
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därför viktigt att inkludera denna förändring och dess effekter i analysen för att kunna ge svar 

på studiens forskarfråga. 

2.6	  Sammanfattning	  av	  teorier	  
	  
Medialisering innebär att vi som individer upplever allt mer om vår omgivning och resten av 

världen genom media. Med andra ord bidrar medier i allt större utsträckning till människors 

konstruktion och tolkning av omgivningen. Denna teori kan användas som en viktig byggsten 

i studiens granskning av filterbubblor och individers tankar och användning av medierade 

plattformar. Vi får till stor del idag information, upplevelser och tolkningar via media. Detta 

leder fram till två andra valda teorier benämnda publika sfären och grindvakter. Dessa är 

sammanlänkade med medialisering då de kan ses som redskap för hur ett demokratiskt 

samhälle ska fungera. Grindvakterna kontrollerar mekanismerna bakom informationsflödet i 

samhället. Dessa har genomgått en förändring i informationsflödet på internet, från verkliga 

individer till kod. För att granska hur internetanvändare lever med produkter som skapas på 

internet är det är viktigt att studera vad som kontrollerar och ligger bakom exponeringen av 

digital information för människor. Även den publika sfären har idag genomgått en förändring. 

Då vi lever i ett samhälle som är beroende av ständig uppkoppling har media och digital 

teknik fått en allt större roll i utformningen av den publika sfären. Detta, i samband med de 

förändrade grindvakterna, skapar ett nytt digitalt landskap som individen måste anpassa sig 

till. Den sistnämnda teorin anser vi vara viktig att ha med i undersökningen då den förändrade 

utformningen av det digitala samhället påverkar individer på olika sätt. 

En annan produkt av medielandskapets förändring är teorin om web-personalisering. 

Människor får alltmer personlig information på internet, vi lever i en digital värld som i 

många fall är skräddarsydd för individen på grund av filterbubblor. Genom användning av 

olika filter sovras information som inte passar individens preferenser. I detta arbete avses att 

närmare granska den personliga filtreringen och en populations uppfattningar och åsikter om 

detta. Vidare används teorin om kulturindustrin för att förstå drivkrafterna bakom de grupper i 

samhället som producerar och cirkulerar kultur. Denna industri är idag till stor del driven av 

kommersiella intressen. Masskultur skapas och kontrolleras av ett fåtal ekonomiskt starka 

organisationer. Denna teori är relevant för att studera individens roll i ett kommersiellt inriktat 

nätverkssamhälle som till stor del är digitalt baserad. Individen har idag möjlighet att själv 

skapa produkter och bidra med innehåll på internet. Detta leder till teorin om empowered 

audiences, som syftar till att belysa en förstärkt publik med möjlighet att genom kunskap och 
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skapande bidra till förändring av existerande plattformar på nätet. Denna teori tillåter 

granskning av internetanvändares tankar, medvetenhet och relation till företag, samt den 

filtrering som sker vid personalisering på Internet, med andra ord filterbubblor.  
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3.	  Metod	  och	  material	  
	  
I detta kapitel presenteras valet av metod för datainsamling samt motivering hur 

undersökningen har genomförts. Till en början redovisas forskningsmetod och urval med 

rekrytering. Därefter presenteras deltagare, intervjuguiden med dens material. 

Genomförande, bortfall och metodkritik avslutar kapitlet.  

3.1	  Forskningsmetod	  
	  
För att besvara uppsatsens frågeställning har vi valt att använda oss av fokusgrupper. Metoden 

syftar till att samla in data genom gruppinteraktion. I fokusgruppsintervjuer bestäms ämnet 

som skall diskuteras bland deltagarna av forskarna. Detta innebär att gruppdiskussionerna inte 

sker spontant utan istället genom en moderator som är närvarande under hela intervjun 

(Wibeck 2010). Vi finner denna metod bäst lämpad för att besvara vår forskarfråga, då den 

kan användas för att studera innehållet i en diskussion, samt individers åsikter, attityder, 

tankar och uppfattningar kring ett ämne (Ekström 2010).  

 

Vi anser även att fokusgrupper är ett effektivt sätt att skapa en kontrollerad dialog mellan 

individer. Detta innebär i sin tur att vi kan lägga fokus på nyckelfrågorna i vår undersökning. 

Grunden för fokusgruppsintervjuerna utgörs av vår intervjuguide (Wibeck 2010). Både 

utformningen av fokusgrupperna samt intervjuguiden i vårt arbete är skrivna i enlighet med 

boken Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod skriven av 

Victoria Wibeck. Vi väljer att inte använda oss av en kvantitativ metod då en sådan studie 

syftar till att granska på en mer övergripande nivå. Resultaten i en kvantitativ analys resulterar 

vanligtvis i termer av förekomst (frekvens) eller omfång (volym) (Ekström & Larsson 2010). 

Vi avser inte att mäta i dessa skalor för att besvara vår forskarfråga. 

 

Vi finner det viktigt att följa de forskningsetiska kraven i vår metod för att säkerställa en 

korrekt och väl utförd fokusgruppsundersökning. Det kan vara svårt att utlova fullständig 

anonymitet, dock strävar vi efter att uppnå konfidentiallitet för de medverkande individerna. 

Deltagarnas identitet, såsom namn, byts ut mot kön och ålder. Även i transkriberingarna 

används siffror för deltagarna istället för namn. Fokusgrupper kan beskrivas som mer etiskt 

tilltalande än tillexempel personliga intervjuer eller andra typer av gruppintervjuer då dessa 

anses vara mer styrda. 
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I en fokusgruppsintervju får deltagarna möjlighet att komma till tals på deras egna villkor och 

individen kan välja att avstå från att svara om ämnet upplevs känsligt (Wibeck 2010). Vi 

avser att minimera möjligheterna för att deltagarnas privatliv skulle kunna kränkas av 

undersökningen. Deltagarna ska frivilligt ha valt att delta i undersökningen och ska vara 

informerade kring omständigheterna gällande konfidentialliteten. Deltagarna har även 

möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan i undersökningen. Därför informeras 

samtliga deltagare om detta innan varje fokusgruppsintervju (Wibeck 2010). Fokusgrupper är 

således metoden för insamling av data i detta arbete. Det insamlande materialet är grunden för 

analysen som tillsammans med lämpliga metoder primärt kommer att användas för att besvara 

frågan.  

3.2	  Urval	  och	  rekrytering	  
	  
Valet av respondenter har skett genom ett strategiskt urval, där ett huvud kriterium var att 

studenter är storkonsumenter av information via Google och därmed har anledning att 

reflektera över uppsatsens ämne. Därtill kom aspekten att studenter vid Uppsala universitet 

väsentligt underlättade undersökningens praktiska genomförande. Detta innebär att urvalet 

inte kan representera en stor population av internetanvändare men ger ändå underlag för en 

undersökning och analys för en del av en intressant populationsgrupp.   

 

För att stärka intimitet och samförstånd mellan deltagarna väljs ofta homogena grupper ut. I 

uppsatsens undersökning var de homogena egenskaperna att deltagarna hade ungefär samma 

åldrar samt att de studerar vi samma universitet. Eftersom forskningsområdet är relativt ungt 

antogs att de flesta studenter inte skulle ha större kunskaper inom ämnet. Detta ökar den 

intrapersonella interaktionen mellan deltagarna då deras kunskaper sannolikt befinner sig på 

samma nivå (Wibeck 2010).  

 

Även rekryteringen till fokusgrupperna utgick från ett strategiskt urval (Ekström m fl 2010). 

Urvalet skedde bland vänner och bekanta som har Facebook och studerar vid Uppsala 

universitet. Personerna skulle inte känna varandra sedan tidigare, däremot var bekantskap 

accepterad. För att underlätta gruppernas interagerande valdes de ut efter interpersonella 

faktorer, så som ålder, kön och studieinriktning. Kontakt togs med 30 personer, hälften 

kvinnor och hälften män, för att kunna skapa grupper med fyra till sex personer i varje. 

Rekryteringen skedde i form av privatmeddelanden på Facebook och om personen svarade ja 

lämnades information om när och var fokusgruppen skulle äga rum.  
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3.3	  Deltagare	  	  
	  
Sammanlagt deltog 17 studenter i de fyra fokusgrupperna. Åtta kvinnor och nio män med fem 

olika studieinriktningar blandades vid de fyra olika tillfällena. Den yngsta deltagaren var 22 år 

och den äldsta var 26 år. Nedan redovisas en överblick av deltagarna från grupp ett till fyra. 

 

Grupp 1  Ålder  Studieinriktning  
Kvinna  24 Socionomprogrammet 
Man 23 Ekonomiprogrammet 
Kvinna  22 Socionomprogrammet 
Man  26 Ekonomiprogrammet 
Man  24 Mastersprogram i ekonomi 
 

 

Grupp 2 Ålder  Studieinriktning  
Kvinna 22 Ekonomiprogrammet 
Man 23 Ekonomiprogrammet 
Man 24 Personalvetarprogrammet 
Kvinna 24 Medie- och 

kommunikationsvetenskap C 
 

 

Grupp 3 Ålder  Studieinriktning  
Man 24 Ekonomiprogrammet 
Man 25 Masteprogram i ekonomi 
Kvinna 24 Ekonomiprogrammet 
Man 23 Masterprogram i ekonomi 
 

 

Grupp 4  Ålder  Studieinriktning  
Kvinna 24 Ekonomiprogrammet 
Kvinna 24 Ekonomiprogrammet 
Man 26 Medie- och 

kommunikationsvetenskap C 
Kvinna 23 Medie- och 

kommunikationsvetenskap C 
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 Figur 1. Diagrammet visar antal deltagare, studieinriktning, kön och genomsnittsålder på respondenterna från 
fokusgrupperna. 
	  

3.4	  Intervjuguide	  	  
	  
Intervjuguiden syftar till att möjliggöra en diskussion i önskad riktning, för att generera 

resultat som vid vidare bearbetning och applicering av teorier kan besvara vår forskarfråga. 

Därför var ambitionen att ställa öppna frågor för att ge deltagarna möjlighet till att tolka och 

svara ur ett brett perspektiv.  

 

Vid fokusgruppsintervjuerna användes en strukturerad intervjuguide, som enligt Richard 

Krueger, författare till böcker kring fokusgrupper, kan tillämpas bäst när moderatorn vill styra 

intervjun. Denna guide är uppdelad i sex kategorier med specificerade frågor. Dessa är: 

öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor, avslutande frågor och 

slutfrågor. De första två frågekategorierna syftar till att öka gruppintegrationen och “värma 

upp”. De följande ska skapa diskussion och ge material till studien. Därefter följer 

avslutningsfrågor som öppnar för framtidstankar och reflektion kring ämnet.  
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3.5	  Material	  
	  
Materialet i detta arbete består av en intervjuguide som utformades till 14 frågor. 

Öppningsfrågan vid intervjuerna var: “Hur gammal är du och vad studerar du?”. Därefter 

följde två introduktionsfrågor: “Använder ni alla Google?” och “Hur mycket tid tror ni att ni 

spenderar på Google?”. Övergångsfrågan fortsatte inom samma ämne: “När ni söker på ett 

sökord på Google, hur sker ert urval av vad ni klickar på?”  

 

Nyckelfrågorna bestod av sju öppna frågor: “Vad är era spontana tankar kring att 

sökresultaten på Google ser olika ut från person till person?”, “Vad tycker ni om övervakning 

överlag?”, “Övervakning på exempelvis öppna platser sker via kameror som är offentligt 

ägda, men vad tycker ni om att ett privat företag övervakar ditt beteende på internet?”, “Hur 

långt får företagen gå när det gäller övervakning? Vart går gränsen?”, “Ser ni det som ett 

problem eller en fördel att Google kartlägger ert tidigare beteende för att ge er sökresultat som 

enligt Google passar er bäst?”, “Känner ni att Google, som företag, eller medier bör informera 

om filterbubblor? Vem har ansvaret och borde man informera om detta överhuvudtaget?”, 

“Har ni förslag på hur man skulle kunna göra för att ta sig ur sin filterbubbla på internet?”  

 

De avslutande frågorna löd: “Känner ni er mer medvetna?” och “Kommer ni att bete er 

annorlunda på internet efter dagens intervju?” Slutfrågan var “Vill någon tillägga något?”  

Vidare information kring intervjuguiden finns i Bilaga 1. 

3.6	  Genomförande	  	  
	  
Under intervjuerna deltog båda uppsatsskribenterna och agerade som moderator och assistent. 

Moderatorns uppgift var att introducera ämnet och strukturera diskussionen med hjälp av en 

intervjuguide. I uppgiften ingick även att ingripa vid behov om respondenterna exempelvis 

inte höll sig till ämnet. Målet med fokusgruppsdiskussionen var att låta deltagarna diskutera 

med varandra, vilket innebär att moderatorn bör sträva efter att agera passivt. För att lätta 

pressen på moderatorn deltog även assistenten. Assistentens uppgift var att sköta inspelning, 

praktiska detaljer i lokalen och ta emot medverkande respondenter (Wibeck 2010, s 66). 

 

Intervjuerna ägde rum i tre olika biblioteksrum i universitetsaulan på Ekonomikum i Uppsala. 

Endast deltagarna, moderatorn och assistenten befann sig i rummet under intervjuerna. 

Respondenterna erbjöds fika som en form av ersättning. Samtliga intervjuer höll sig inom den 
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bestämda tidsramen på max 45 minuter. Vid första tillfället deltog fem studenter och under de 

tre andra deltog fyra stycken. Detta var ett lyckat resultat då tumregeln för 

fokusgruppsintervjuer är fyra till sex deltagare (Esiasson m fl 2012, s 322). Inga anteckningar 

gjordes under fokusgruppernas möten. Materialet från diskussionerna spelades in på en mobil 

för att senare transkriberas. 

 

I början av varje fokusgruppsmöte påmindes deltagarna om att intervjun skulle spelas in och 

att endast skribenterna skulle lyssna igenom och bearbeta materialet. Deltagarna påmindes 

även om att endast kön, ålder och studieinriktning kommer att nämnas i uppsatsen. 

Moderatorn förklarade också för respondenterna att svaren kommer att sammanställas och 

enstaka anonyma citat redovisas. Samtliga deltagare, moderatorn och assistenten satt runt ett 

bord under intervjuerna. Moderatorn använde sig av en intervjuguide med frågor som skulle 

ställas till de medverkande. Samtliga intervjuer började med en kort presentation av 

moderatorn och assistenten samt det valda uppsatsämnet. Moderatorn hade med sig en dator 

för att visa en illustration av Eli Pariser, författaren till boken Filter Bubbles, som förklarar 

vad filterbubblor är och hur de fungerar.  

 

Öppningsfrågorna, introduktionsfrågor, övergångsfrågan och därefter nyckelfrågorna ställdes 

i samma ordning. Före nyckelfrågorna visades två utskrivna sökresultat som gjorts på Google 

för respondenterna i fokusgrupperna. Den ena sökningen var på “Egypten” och den andra på 

“film”. Sökningen gjordes på moderatorns och assistentens privata datorer under samma tid i 

Universitetsaulan på Ekonomikum. För att illustrera resultaten av de två sökningarna för 

respondenterna togs ett bildavtryck, också kallad skärmdump, och skrevs ut. Därefter 

redovisades skillnader och likheter mellan de två sökresultaten. Intervjun avslutades med 

avslutningsfrågor och till sist en slutfråga.   

3.7	  Externt-‐	  och	  internt	  bortfall	  
	  
Externt bortfall innebär personer som egentligen skulle ingå i en grupp som valts ut för en 

undersökning, men som inte kunnat delta på grund av olika anledningar. I undersökningen 

skedde ett externt bortfall. En av respondenterna i fokusgrupp ett lämnade rummet fem 

minuter innan undersökningens slut. Utöver detta skedde inga andra externa bortfall.  

 

Det interna bortfallet innebär att vissa data, formulär, transkriberingar eller intervjuer inte är 

möjliga att bearbeta på grund av olika felaktigheter. Då fokusgruppsintervjuerna syftade till 
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att analysera tankar och åsikter hos respondenterna ställdes frågorna i undersökningen inte till 

individuella deltagare utan till alla närvarande i gruppen. Detta innebar att inte alla deltagare 

kom att svara på samtliga frågor. Därför finns ett visst bortfall i materialet. Detta bortfall 

påverkar dock inte resultatet i någon avsevärd mån. De olika fokusgrupperna var till stor del 

eniga i sina svar och respondenternas tankar och åsikter genererade ett godtagbart underlag. 

Inga andra interna bortfall skedde i undersökningen och det insamlade materialet var under 

hela arbetsprocessen fullt fungerande. 

3.8	  Analysmodell	  
	  
I studien används en innehållsanalys som analysmodell för att komma åt innehållsliga 

aspekter från intervjuer för att på bästa sätt studera deltagarnas tankar och åsikter. Till 

analysen av fokusgruppsdata har till sin början material samlas in från första intervjugruppen. 

Således är datainsamling och analys parallella processer i detta arbete (Krueger 1998). 

Materialet kodas och delas upp i enheter för att söka efter trender och mönster i 

respondenternas svar.  

 

Den valda transkriberingsmetoden lämpar sig bäst vid användning av strukturerade 

fokusgrupper, då moderatorn intervjuerna. Valen till transkribering av diskussionerna är 

anpassade för fokusgrupper som enbart riktar sig till innehåll och inte till interaktion mellan 

deltagare. Bearbetningen av materialet baserades på ljudinspelningar av samtliga intervjuer. 

Inspelningarna lyssnades igenom för att sedan göra transkriberingar. Syftet med 

transkriberingen var att återge det huvudsakliga innehållet av det som sades i intervjuerna. 

Från det transkriberade materialet valdes sedan intressanta och relevanta citat ut för att 

appliceras på analysen.  

 

Vid bearbetningen av materialet diskuterades transkriptionen för att kunna sammanställa 

diskussionerna från fokusgrupperna. Materialet delades sedan in i mindre delar beroende på 

olika ämnesaspekter. Utifrån detta skapades en översikt som sedan låg till grund för 

kodningen och appliceringen inför analysen. Detta underlättade identifieringen av trender, 

tankar och tendenser från respondenterna.  

3.9	  Metodkritik	  	  
	  
Detta avsnitt avser att kritiskt granska den valda metoden. En hög kvalité i forskningen är 

beroende av att syftet med undersökningen tydligt uttrycks (Wibeck 2010, s 142). Valet av 
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miljö, gruppdeltagare och upprätthållning av konfidentiallitet är andra viktiga faktorer. Vidare 

krävs en noggrann datahantering och effektiva frågeställningar. Det centrala för 

undersökningen är att resultat ska kunna dupliceras av andra forskare under olika tidpunkter 

samt att forskaren mäter det som avses mätas (Wibeck 2010). Med användning av termerna 

reliabilitet och validitet granskas nedan den valda kvalitativa metoden fokusgrupper ur ett 

kritiskt perspektiv. 

3.9.1	  Reliabilitet	  	  
	  
Reliabilitet innebär att olika forskare, oberoende av varandra och vid olika tillfällen, ska 

komma fram till samma resultat när det studerar materialet i en och samma undersökning. Det 

är även viktigt att samma forskare ska komma fram till samma resultat vid olika tidpunkter 

(Silverman 1993). 

 

Ett sätt att kunna säkerställa reliabiliteten i en fokusgruppsstudie kan vara att låta flera 

forskare oberoende av varandra genomföra översiktsanalyser som sedan diskuteras och 

jämförs. Forskarna kan även jämföra vad som sades inom och mellan de olika grupperna samt 

deltagarna. Detta är en fördel som kommer med användandet av fokusgrupper jämfört med 

andra kvalitativa forskningsmetoder (Knodel 1993). Detta är ett angreppssätt som kan 

appliceras på detta arbete. 

 

Vid kodning av materialet tillämpades inter-kodarreliabilitet, som innebär att man använder 

två bedömare som kodar materialet utifrån kriterier som på förhand ställts upp (Wibeck 

2010). Detta skapar möjligheten att jämföra överensstämmelsen i kodningen. Inter-

kodarreliabilitet genomförs med avseende på två aspekter. Den första är enhetsindelning 

vilket innebär att man kan dra samma gränser mellan olika ämnesaspekter. Den andra är 

kategorisering, som innebär att man kan sätta samma “etiketter” på olika sekvenser (Wibeck 

2010).  

 

Det finns dock en risk som innebär att man endast väljer att höra och se det som bekräftar 

uppsatsens egna ståndpunkter. Detta kan även leda till att man omedvetet undviker sådant 

som inte passar in i mönster som tidigare upptäckts. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa 

arbetets reliabilitet så gott som möjligt. 
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3.9.2	  Validitet	  	  
	  
Validiteten har sin grund i tolkningen av det som observeras. Det centrala är att studera det 

man avser studera, samt att kalla saker för deras rätta namn (Wibeck 2010). Metoden 

fokusgrupper är väl lämpad för studier i syfte att belysa diskussioner, tankar och idéer i grupp. 

Fokusgrupper visar även en hög grad av ekologisk validitet, då grunden för detta är den 

mänskliga tendensen att diskutera olika ämnen i grupp. Fokusgrupper är sociala händelser där 

deltagarna interagerar med varandra, där ett utbyte av tankar, idéer och modifieringar äger 

rum. Detta innebär att den datainsamling från fokusgrupper är mer ekologiskt valida än data 

som inhämtats genom individuella intervjuer, där deltagare inte har lika stor möjlighet att 

skapa diskussioner och interagera med andra (Albrecht m fl 1993).  

 

Ett problem som kan uppstå vid användandet av fokusgrupper och påverka validiteten, eller 

trovärdigheten, är om deltagarna inte säger vad de tycker och tänker. Detta kan ske på grund 

av grupptryck eller andra faktorer som får deltagarna att känna sig illa till mods. 

Respondenterna kan även i visa fall överdriva för att övertyga eller svara på ett sätt som anses 

vara socialt accepterat. Således utelämnas information som inte anses vara socialt önskvärd. 

Ett annat problem som kan skada validiteten är om fokusgrupperna äger rum på en plats där 

deltagarna känner sig främmande eller obekväma (Wibeck 2010).  

 

För att minimera de ovanstående problemen försökte moderatorn skapa en ledig stämning där 

deltagarna kände sig trygga med att tala fritt. Alla deltagare fick möjligheten att komma till 

tals och intresse visades för samtliga individers åsikter och tankar. Moderatorn försäkrade 

även deltagarna om att det inte fanns några rätt eller fel svar på de ställda frågorna. Således 

säkerställdes det att deltagarna svarade ärligt och inte endast på ett sätt som ansågs vara 

socialt accepterat eller politiskt korrekt. Fokusgruppintervjuerna strävade efter att uppnå en 

miljö där deltagarna inte kände sig bortkomna eller otrygga. Omgivningen var välkänd av 

många respondenter då flesta dagligen studerar i byggnaden. 

 

Tid är en aspekt som också kan hota validiteten i en fokusgruppsintervju. Riskerna med detta 

är att moderatorerna inte lyckas att ställa alla frågor inom den utsatta tidsramen för intervjun 

(Wibeck 2010). Detta kan leda till ett ofullständigt resultat och ett internt bortfall. För att 

hinna med samtliga frågor på de 45 minuter som var utsatta för fokusgrupperna användes en 
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intervjuguide. Denna skapade möjligheten att använda tidsramar för de olika delfrågorna. En 

annan aspekt som kan påverka validiteten grundar sig i bortfallen. En av deltagarna i 

fokusgruppsintervjuerna var vid en tidpunkt tvungen att lämna rummet innan 

undersökningens slut. Detta innebar att respondentens tankar gällande avslutningsfrågorna 

inte transkriberades och således inte bearbetades i resultatet och analysen. Ett annat bortfall 

yttrade sig i att inte alla respondenter i vissa fall inte svarade på alla frågor som 

moderatorerna ställde. Dock skedde detta endast ett fåtal gånger och påverkar inte resultatet 

avsevärt då en majoritet av deltagarna fick möjligheten att uttrycka sina tankar. Deltagarna 

svarade ofta som grupp där diskussioner skapades, vilket innebar att samtliga individer fick 

komma till tals när dem själva ville. 

 

Som moderator var vi relativt oerfarna vilket kan drabba validiteten i arbetet. Möjligheten 

finns att vi frågar fel saker vid fel tillfälle, eller inte går tillräckligt djup i våra frågor till 

deltagarna för att få valida resultat. Vårt agerande under intervjuerna kan ha varit felaktigt och 

skapat osäkerhet hos de medverkande, vilket kan ha resulterat i att individerna inte svarade 

ärligt. Dock är det svårt att undersöka i vilken omfattning detta skett. Som moderatorer fick vi 

dock en känsla av att gruppdynamiken var bra och att respondenterna kände sig nöjda med 

fokusgruppen. 
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4.	  Resultat	  	  
	  
Nedan redovisas uppsatsens resultat från forskningsmetoden. Denna är uppdelad i tre olika 

delar för att ge en övergripande förståelse för uppsatsens resultat av det empiriska materialet 

och intervjuer. 

4.1	  Generella	  beteenden	  på	  Google	  
	  
Uttrycket ”att Googla” använder respondenterna i vardagliga sammanhang och samtliga säger 

sig använda Google dagligen. En majoritet nämner att de ofta använder sökmotorn för att 

navigera på Internet. Många menar även att användandet av sökmotorn ökar betydligt när de 

studerar. Vissa använder webbplatsen för att de anser att det är den bästa söktjänsten. Andra 

ifrågasätter om det överhuvudtaget finns någon annan tjänst med lika stor räckvidd som 

Google. 

 

Vid användandet av Google anser respondenterna att det ska vara snabbt och enkelt. Vissa 

väljer de gulmarkerade annonserna som vid de flesta sökningarna kommer upp som första 

sökresultat på sida ett. Andra väljer att ignorera dessa, i vissa fall medvetet men även 

omedvetet. Respondenterna i undersökningen läser oftast rubriken på sökresultaten och ibland 

ingressen, oberoende om sökningen är skolrelaterad eller inte. Vissa väljer att klicka på de 

hemsidor man redan är bekant med medan andra väljer det sökresultat som kommer först. 

Ingen av respondenterna uttryckte intresse för sökresultat som inte finns på första sidan. 

Några nämner även att de ändrar sökordet om de inte är nöjda med de första tio sökresultaten. 

4.2	  Deltagarnas	  inställning	  till	  Google	  
	  
Samtliga deltagare nämner att alla sökningar som görs på Internet sker via Google. Många 

anser att företaget hjälper användare att spara tid genom plattformens enkelhet. En minoritet 

av deltagarna ställer sig positiva till den personliga filtreringen och anser att det är praktiskt 

att Google hjälper användare att sortera fram de bästa personaliserade sökresultaten. Ett flertal 

av respondenterna menar att de alltid hittar den information de söker och ser därför inget skäl 

till att sluta använda söktjänsten. Fem deltagare uttrycker att de inte känner till någon 

motsvarighet till Google och är nöjda med söktjänsten. 

 

Deltagarna anser att Googles söktjänst förenklar informationssökning på nätet vilket resulterar 

i att man sparar mycket tid. En individ nämner att sökningarna som görs på Google inte känns 
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privata. I samband med detta anser några respondenter att det kan upplevas som obehagligt 

och kränkande att beteendet på Google övervakas. Några respondenter menar att om man inte 

känner sig bekväm med de ovanstående argumenten så kan man byta sökmotor. Dock 

ifrågasätter andra individer i undersökningen vad man istället skulle kunna använda sig av. 

Respondenterna menar att Google finns överallt och bara är ett klick ifrån vanliga sociala 

medier och andra populära plattformar. Ett flertal respondenter ansåg även att det finns 

integritetsproblem med gratistjänster på Internet. De menar att det är individens eget ansvar 

att själv hitta information som förklarar risker med användningen av olika plattformar. Några 

respondenter påpekade att man själv måste försöka förstå de problem som kommer i samband 

med användningen av vissa tjänster. 

 

Endast ett fåtal deltagare har en negativ inställning till Google som företag. En deltagare 

uttryckte dock tydlig kritik av företagets växande makt på Internet. En respondent ansåg att 

många tar förgivet att Googles söktjänst är gratis. Om man är osäker gällande företagets 

rättigheter och skyldigheter gentemot användarna så bör man ta del av användarvillkoren som 

finns på hemsidan. Denne ansåg även att det är på Googles villkor som tjänsten används. Fem 

personer nämner att så länge inte något bättre alternativ till Googles söktjänst skapas och att 

användarnas trohet inte begränsas så kommer de att fortsätta använda Google.  

4.3	  Deltagarnas	  inställning	  till	  filterbubblor	  
	  
Hälften av respondenterna i undersökningen ansåg att filterbubblor är någonting positivt. 10 

av de 17 deltagarna menar att de inte störs av att Google får ta del av deras beteende på nätet 

för att personalisera sökningen och således skapa filterbubblor. Majoriteten av respondenterna 

var innan fokusgrupperna omedvetna om filterbubblor. Efter en förklaring av innebörden 

menade de respondenter som ställt sig positiva till bubblorna att det kan vara en fördel att 

sökresultat blir mer anpassade då man lättare kan hitta relevant information. Sökresultat som 

utesluts från bubblan sågs dock av en majoritet inom denna kategori som problematisk. 

Samtliga respondenter var överens om att mer information om filterbubblor borde finnas 

tillgänglig, samt att individen ska ha möjlighet att påverka innehållet i filterbubblan. 

Ett antal respondenter uppvisade även oro för den avskärmning från en mängd information 

som filterbubblan innebär. Från fokusgrupperna framkommer det även att ett flertal individer 

accepterar att leva i en filterbubbla så länge det inte innebär en nämnvärd förändring i det sätt 

man använder sökmotorn Google.  I samband med detta uppvisade respondenterna en 

inställning till att vara ”skyldiga” Google något, då söktjänsten är gratis. Respondenterna hade 
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inte tidigare reflekterat över att Googles tjänst skulle kunna existera utan 

informationsinsamling och granskning av individens beteende. Respondenterna var ovetande 

gällande processerna bakom skapandet av filterbubblor på sökmotorn samt varufieringen av 

individers personliga information som sker på Google. I fokusgrupperna ansåg en majoritet av 

respondenterna att filterbubblan i sig inte utgör något avsevärt problem, men däremot 

upplevde man ett obehag att vara övervakad. 

 

Två respondenter uttryckte obehag gällande skapandet av filterbubblor. En individ ansåg att 

hans intressen och sökningar är privata och är således inte något som Google ska ha möjlighet 

att granska. Slutligen ansåg en majoritet av respondenterna att mer information kring 

filterbubblor bör finnas tillgänglig. 
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5.	  Analys	  
	  
I detta kapitel analyseras och tolkas det empiriska resultatet i relation till de tidigare 

presenterade teorierna. Utifrån vårt resultat med bakgrund i frågeställningen använder vi oss 

av fyra rubriker: Individens ansvar, Personalisering på Google, Googles roll och 

Filterbubblans roll.   

5.1	  Individens	  ansvar	  
	  
Ett flertal respondenter uttryckte uppfattningen att integritetsproblem finns gällande företag 

plattformar och andra gratistjänster på Internet. Några respondenter påpekade att det är 

individens ansvar att själv ta reda på följderna av mekanismer och funktioner bakom 

användningen av en viss plattform. Respondenterna menar även att individen självt måste lära 

sig samt förstå konsekvenserna bakom handlandet på nätet för att således förstå den påverkan 

vissa tjänster har på användarna. De anser att man inte kan förlita sig på att någon ska 

informera om Google och den insamling av personlig information som sker. Vidare uttrycktes 

tankar kring att det saknas någon som aktivt kan vägleda och informera användarna. 

 

”Som konsument har man ansvar att sätta sig in i vad man konsumerar, så man borde 

själv läsa på mer” 

(Man 23) 

 

Således framförde flera i fokusgrupperna att man själv måste vara kritisk och granska 

plattformarna i större utsträckning. Denna diskussion har sin grund i de kulturella 

industriernas strävan i att generera vinst. Kulturindustrin består till stor del av institutioner 

och företag. Detta innebär att den grundar sig på en hög konsumtion av produkter vilket leder 

till ökad vinst hos de bolag som dominerar industrin. Detta motsäger Henry Jenkins teori 

gällande empowered audiences (Jenkins 2013). Av fokusgruppernas diskussioner framgår det 

att det är individens ansvar att sätta sig in i vad man konsumerar. Det är individens ansvar att 

ta reda på önskvärd information om plattformen som används. Empowered audiences innebär 

bland annat, enligt Jenkins teori, att en användare eller en publik aktivt deltar i skapandet av 

nya kulturella eller medierade produkter. Användaren ska även ha möjlighet att föra en dialog 

med företaget och aktivt kunna påverka produktens eller den medierade plattformens 

utformning. Detta genom att ha kunskap och förståelse om produkten eller plattformen som 

används. Dock framkommer det att endast ett fåtal individer i fokusgrupperna var medvetna 
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om filterbubblans existens och den informationsinsamling som Google gör. Detta innebär att 

respondenterna inte kan ses som en empowered audience. Bara för att en individ är med och 

producerar eller använder produkten innebär det inte att individen stärks i förhållande till 

företaget eller plattformen i fråga. För att påverka, skapa och förändra krävs kunskap och 

tillgång till kunskap. I Googles fall upplever respondenterna en avsaknad av transparens och 

tillgång till kunskap, som enligt (Jenkins 2013), är viktigt för att användare ska få möjligheten 

att påverka och utveckla en produkt eller plattform. Denna okunskap leder till mindre makt 

hos publiken och användarna samt skapar känslor av osäkerhet och maktlöshet, vilket 

respondenterna uttryckte.  

 

Googles strävan efter att vara användarvänlig går i viss mån förlorad då information om 

filterbubblor och personalisering är svår att hitta. Internetanvändare har idag på de flesta 

andra plattformar möjlighet att skapa sig mer makt än någonsin. Därför måste företag som 

kommunicerar via Internet anstränga sig mer för att öka intäkterna och behålla sina användare 

så att de inte vänder sig till en annan leverantör. Dock verkar inte användarens möjlighet att 

skapa sig makt vara applicerbart på Google, då resultaten visar att individerna är omedvetna 

om vad Google gör med den personliga informationen och därmed uppkomsten av 

filterbubblor. Användare på Google kan således ses som maktlösa utan möjlighet att påverka 

plattformens utformning då de saknar djupare kunskap saknas.  

 

Eftersom användare idag har möjlighet att bidra och producera självt höjs därmed 

förväntningarna på företag som kommunicerar via Internet. Användare vill idag kunna föra en 

dialog med aktörerna på Internet för att kunna ta del i skapandet av nytt material och 

plattformens utformning. I en värld där konsumenten vill och kan erhålla en hög grad av makt 

är företagen i många fall tvungna att dela med sig av den. Användare har rätt att kräva mer, 

eftersom individen idag är med och skapar, utvecklar och producerar mycket av innehållet på 

Internet. Agendan för den kulturella industrin, dess företag och plattformar, kan således 

beskrivas som drivet av ansträngningar att behålla sina konsumenter och vinstsyfte. Det leder 

in på Habermas idéer om offentlighetens förfall. Hans tankar ger en relativt dyster bild av 

mediernas effekt på samhället med en stark kommersialisering där betoningen ligger på 

människor som konsumenter snarare än medborgare. 

 

Respondenterna i fokusgrupperna som ansåg att eget ansvar var centralt kan tolkas som att de 

på ett tidigt stadium omedvetet ha accepterat en vinstdriven utformning av samhället. De 
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skulle kunna förklara varför de ansåg man själv måste ta sitt ansvar och ta reda på mer om 

Googles sökmotor. Filterbubblor ansågs av några respondenter som någonting man själv bör 

informera sig om. De ansåg att transparens är bra för användarna men är ändå tillfreds med att 

Google inte informerat om filterbubblor i någon större utsträckning. 

 

”Är man med i leken får man leken tåla” 

(Man 24) 

 

Dessa respondenter har då inte transparens som en absolut huvudprioritet på Google. Istället 

är det individens personliga ansvar att lita på sig själv och den egna förmågan att inhämta 

information som dominerar. Ansvaret ligger med andra ord hos den enskilda individen, inte 

hos Google.  

5.2	  Personalisering	  på	  Google	  
	  
Samtliga deltagare medger att deras användande av Google har kommit att bli en vardaglig 

självklarhet. Vissa använder webbplatsen för att de anser att det är den bästa söktjänsten. 

Andra ifrågasätter om det överhuvudtaget finns någon annan tjänst med lika stor räckvidd 

som Google. En majoritet av deltagarna ställer sig positiva till Googles personaliserade 

sökmotor. Deltagarna nämner att detta innebär att man sparar tid och förenklar sina sökningar. 

Samtidigt anser några respondenter att det också kan vara eller är “läskigt”, “kränkande” eller 

“farligt”. Någon inser att sökningarna som görs på Google inte är speciellt privata medan 

någon annan menar att man som sökare på Google är mycket öppen och blottställer sig. Vissa 

menar att om man inte gillar Google har man ett enkelt val och byta sökmotor. Men andra 

undrar då vad man istället ska använda sig av och har man egentligen ett val att välja bort 

Google, frågar någon. Respondenterna menar att Google finns tillgängligt på alla kanaler i 

nya elektroniska produkter så som mobiltelefoner och datorer och nås via ett klick ifrån 

sociala medier. 

 

De flesta av respondenterna var, som tidigare nämnt, inte bekanta med filterbubblor och 

Googles personaliserade söktjänst innan intervjun. Om ingen vet vad filtrering egentligen 

innebär så ökar det riskerna för att användarnas sökbeteenden blir kommersialiserade på 

internet. Individer väljer i breda informationsflöden vilken information de vill ha eller inte 

och får därför en roll som sin egen redaktör. Problemet är dock att Google, den överlägset 

mest använda sökmotorn är idag filtrerad. Sökningarna är personaliserade genom ett 
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kommersiellt filter mellan användaren och den information denne söker. Bakgrunden till detta 

är bland annat att 97 % av Googles intäkter består av annonser. Så vilken roll får då 

användaren? Thore Husfeldht, som nämnts i teoridelen, förklarar att användaren inte längre är 

kunden utan istället får en position som en vara. Han säger i en artikel till Svenska Dagbladet: 

 

“Om du utnyttjar en tjänst som du inte betalar för är det inte du som är kunden, då är 

det du som är varan.” 

(Thore Husfeldht, 2011) 

 

Detta går att koppla till teorin om den kulturella industrins kraftiga expansion och det ökade 

konkurrenstrycket som driver ett krav på ökade vinster och intäkter i allt högre utsträckning. 

Kulturindustrin har allt mer kommersialiserats. Kulturprodukter dupliceras och sprids globalt 

TV-program skapas i syfte att attrahera stora publiker. Samma drivkrafter gäller även för 

Google som får allt mer makt och vill synas allt mer. De som utnyttjas är därför användarna 

av tjänsten, medvetna som omedvetna. Publiken blir en viktigare del än produkten och en vara 

för ökade intäkter. I Googles fall handlar det om publikens sökbeteende som en vara. Vid ett 

TV-program kanske det handlar om publikens åsikter eller medverkan. 

 

Google vet allt om sina användare, exempelvis vart personen befinner sig, vilken dator den 

använder och hur bra personen stavar (Svd 2013). Men algoritmerna är hemliga och syns inte. 

Det gör det således svårt att sätta etiska regler för dessa. Eli Pariser, författare till boken The 

Filter Bubble, säger att Googles personalisering främst orsakar två problem. Det ena är att 

användaren enbart får ta del av information som den visat intresse för tidigare men att all 

annan information hålls utanför. Detta leder i sin tur till det andra problemet. I och med 

Internets uppkomst skulle den största fördelen handla om nätets gränslösa storlek och enorma 

kunskap. Dock förstörs detta vid personlisering då storleken och informationen begränsas.    

 

Som nämnt i uppsatsens första kapitel visar tidigare forskning att Internet skulle ha en god 

påverkan på samhällen och bland annat främja demokratin. Internet skulle även innebära en 

större öppenhet vilket skulle leda till mer frihet med fria valmöjligheter. Dock har detta till 

viss del inte hänt. Googles expansion har lett till stora fördelar för att medborgare ska få 

snabb information på ett enkelt sätt. Men man bör också reflektera kring vad Google har för 

annan påverkan. Googles plattform är inte konuransneutral mellan åsikter, aktörer, nyheter 

och annan information därför att informationen filtreras i enlighet med sökarens tidigare 
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sökbeteende. Ett konkret uttryck är tillexempel att små företag har svårt att konkurrera med 

större företag i informationsflödet. Detta leder bland annat till ett flöde av information som 

sannolikt stödjer redan etablerade åsikter. En av deltagarna i fokusgrupperna menar att detta 

kan vara en fördel så länge man inte utesluts från sådan information man tydligt och konkret 

söker: 

 

“Så länge det inte hindrar mig att hitta annan information. Det sparar egentligen 

allas tid om Google presenterar en rättvis bild.” 

(Kvinna 23) 

 

En annan deltagare fortsätter i samma spår och menar att om man vill hitta annan information 

så går det: 

 

“Vill du hitta något så kan du ju hitta det! Genom att exempelvis direkt söka dig till en 

specifik hemsida.” 

(Man 25) 

 

Frågan är om detta strider mot Internets potential som åsiktsbildande kunskapskälla. Vet 

personen exakt vad den vill söka efter så gör personen ett aktivt val. Men om denne söker 

allmän information kring exempelvis en produkt eller vara får grindvakten och 

personalisering en allt mer central roll. Säg att personen gör en allmän sökning på en typ av 

vara Google. De första träffarna visar de hemsidor, varumärken eller butikskedjor som 

personen tidigare visat intresse för. Sannolikheten att personen väljer att gå vidare bland dessa 

sökresultat är stor. Användaren utesluts då från hundratals andra alternativ som den tidigare 

inte visat intresse för och som dessutom befinner sig långt ner på listan för sökresultaten på 

sida ett . 

 

En av deltagarna säger att ”så länge Google skräddarsyr användarnas beteende efter 

kommersiella syften så är det okej. Men om Google skulle utnyttja och hota användarens 

integritet skulle det vara långt ifrån okej”. Stina Honkamaa, vd Google Sverige, förklarar att 

användarna är allt för dem (Kobra 2013). Hon menar att Google är så pass måna om sina 

användare att dem aldrig skulle göra något som kan ses som kränkande för den personliga 

integriteten. Men för de som oroar sig så är det enkelt att lämna Google. Detta är Google 

väldigt tydliga med och just därför har Google gjort det enkelt för användare att lämna deras 
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tjänster. Andreas Ekström, författare till boken Google-koden, säger i SVT:s kulturprogram 

Kobra:   

 

“Vi har haft en världsledande debatt om vår personliga integritet kontra staten. Vad 

ska vi tillåta att de tittar på i våra korrespondenser och vårt nätbeteende. Samtidigt 

har vi varit väldigt naiva i förhållande till Facebook och Google och det privata 

näringslivet där vi självmant skyfflar in uppgifter om oss själva obegränsat. Det tycker 

jag är intressant att dessa två beteenden finns i samma land.” 

 

Han relaterar till att vi just nu står kollektivt och kastar in personlig information om oss 

själva. Han säger att det kanske inte är så farligt men att vi åtminstone bör vara medvetna om 

det. Detta är en intressant vinkel som förklarar användarnas beteende i ett större perspektiv. 

Som medborgare vill man vara en del av samhället och de nätverk där resten av medborgarna 

befinner sig. Därför ”kastar” individer in information om sig själva för att på snabbast sätt få 

vara en del av gemenskapen. Detta går även att koppla till personalisering som leder till ökad 

individualism där varje individ i sin egen filterbubbla lever i sitt egna universum. Inom de 

kulturella industrierna ser man klart och tydligt att många individer vill ha gemenskap och 

hittar den genom att dela upplevelser av kommersiella produkter tillsammans med andra. 

Exempel på detta kan vara TV-serier eller TV-program. Men detta innebär att publiken får 

sämre tillgång till viktig information vilket problematiserar kulturindustrin. Detta kan 

innebära att publiken förlorar makt som konsumenter vilket understryks av att vissa är 

omedvetna om detta problem. 

5.3	  Googles	  roll	  
	  
Google är helt dominerande som människor ingång till internet. Företaget har lett till 

skapandet av det välanvända verbet att googla, vilket används lika självklart som verben att 

äta eller att springa (Ekström 2012, s 53). Google strävar efter att vara användarens vän och 

vill hjälpa till i vardagen genom att vara användarens andra hjärna. För att bli individens vän 

så kartläggs personens beteende för att kunna skräddarsy sökningar till något ”bättre”. Ett av 

Googles motto är “Dont be evil” (Kobra), vilket innebär att företaget uppmanar till att ingen 

ska vara elak, både från deras sida men också utifrån. Lika enkelt och anpassat som 

användandet av Google är uppfattar folk också företaget Google. Ingen respondent säger att 

Google är elakt och därför vill heller vill ingen vara elak mot företaget, man får ju stor nytta 

av Google. I boken Google-koden 2010 presenteras tre aspekter som internetanvändare 



	   	   	  

	   38	  

prioriterar när de besöker en hemsida: (1) Gemenskap, människor dras till samma källor som 

sin omgivning. (2) Tillgänglighet, de vill komma åt allt, var som helst och när som helst. (3) 

Hastighet, saker ska fungera och det ska gå snabbt. Allt detta har Google. I samband med 

detta säger en kvinna i intervjun: 

 

“Google är så bra, vad skulle man göra utan Google?” 

(Kvinna 22) 

 

Ovanstående kommentar stödjer teorin om medialisering. Dagens informationsflöde kommer 

från media och medborgarna förlitar sig allt mer på dessa källor. Knut Lundby argumenterar 

för att medierad kommunikation styr vårt vardagliga liv och att vi lever i en allt mer 

medialiserad värld. Ovanstående kommentar får därför en viktig betydelse då respondenten 

uttrycker att Google är ett medium som inte går att leva utan. Den information användarna får 

via Google är inte nödvändigtvis den de skulle behöva, utan är istället något som begränsats 

av personens filterbubbla.  

 

Detta leder till ett problem som kan diskuteras ur ett demokratiskt perspektiv. I ett 

demokratiskt samhälle där medborgarna ska ha rätt till fri informationstillgång och 

åsiktsbildning blir filterbubblan en begränsning. Man kan därför säga att Google begränsar 

medborgares tillgång till fri information. Google tillsammans med andra ledande 

medieföretag en stor påverkan på människans möjligheter att agera som medborgare.  

Själva filtreringen begränsar öppenhet och informationsfrihet, som ovan nämnt. Men precis, 

som vissa respondenter menar, så drar de också stor nytta av detta. Internets gränslösa storlek 

kanske behöver filtreras för varje enskild individ för att överhuvudtaget kunna vara en 

praktisk informationskälla. Om personen i fråga vill hitta något som man i vanliga fall inte 

söker efter så får man söka sig till andra sökmotorer, plattformar och tjänster. Problemet är 

dock att om man inte vet vad som finns utanför Googles filterbubblor, och om man inte heller 

är medveten om filtreringen så sker ingen reflektion kring problematiken och den som söker 

på Internet fastnar i sitt vanliga beteende. Demokrati bygger på informationstillgång och fri 

åsiktsbildning. Därför kan man påstå att filterbubblans personaliserng är ett problem inte 

minst därför att medborgare ägnar mycket tid åt Internetsökningar och förlitar sig på Google. 

 

Vidare får detta en stor roll i den publika sfären där kommunikation och informationsdelning 

mellan medborgare och staten sker. Detta sker till stor del på Internet och därmed via Google. 
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I och med företagets ledande roll som informationskanal får det en viktig ställning i den 

publika sfären. Google hjälper till att orientera användarna när de vill söka efter information. 

Men om Google utnyttjar data om användarnas sökbeteende utan att folk är medvetna om det 

innebär det att individens roll och makt pressas allt längre bort. Precis som redovisats i 

teoridelen så nämner forskaren Thore Husfeldht att kommunikation som sker i det offentliga 

rummet numera förstörs av algoritmer. Detta på grund av personalisering som kan vara 

skadlig för demokratin. 

 

Den publika sfären är som sagt i stort sett beroende av Internet och medierna, vilket också 

styrks av teorin om medialisering. Teorin innebär, om tidigare nämnt, att den syn vi har på 

omgivningen och världen har vi till stor del fått genom media. Detta leder till ett slags 

tunnelseende där annan viktigt information utesluts. Googles roll i det nya nätverkssamhället 

har därför blivit användarnas grindvakter. Men det är också lätt att håla med om 

respondentens fråga Vad man skulle göra utan Google? Detta kan tolkas som att personen 

faktiskt inte har någon kunskap om andra söktjänster och företag. Här kan vi ännu en gång 

återkoppla publiken och användarna till teorin om empowered audiences. Citatet visar att 

respondenten saknar kunskap och därmed är ett exempel på att inte vara empowered. 

5.4	  Filterbubblans	  roll	  
	  
I majoriteten av fokusgrupperna uppkom tankar och diskussioner om filterbubblor. Många 

respondenter valde att se på filterbubblan som ett hjälpmedel vid sökningar på nätet och hade 

därmed en positiv uppfattning. Andra medverkande valde att se det som någonting oväsentligt 

då de inte känt att det har haft någon större påverkan på deras vardagliga internetanvändande. 

Även om tankarna kring bubblan till stor del var positiva uppvisade individerna en viss grad 

av underliggande tveksamhet gällande sparandet av personlig information som ligger till 

grund för skapandet av filterbubblor på Google. Ett antal respondenter uppvisade även oro 

gällande avskärmningen från en mängd information som kommer i samband med 

filterbubblan. 

 

”Det är helt okej att de vill optimera sökresultaten, bubblan stör inte mig, dock borde 

Google informera mer om filterbubblan samt informationen dem samlar in och vad de 

gör med den” 

(Kvinna 23) 
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Som tidigare nämnt pratar Stina Honkamaa, vd för Google Sverige, om att användarna är 

viktigast för företaget och att de aldrig skulle göra något för att kränka någon. Informationen 

om individerna som sparas är enstaka ord. Det finns ingen aktiv person som läser eller spanar 

på användarnas beteende menar Stina Honkamaa. Det är just därför användarna aldrig ska 

behöva oroa sig (Kobra). Det är dock intressant att fundera kring vad som händer om Google 

skulle börja samarbeta med andra företag, myndigheter eller möjligtvis byta ägare. Det är 

dock ingen av respondenterna som lägger någon större vikt vid detta. 

 

Från fokusgrupperna framkommer det även att ett flertal individer accepterar att leva i en 

filterbubbla så länge det inte innebär en nämnvärd förändring i sättet de använder sig av 

sökmotorn. Oron vissa deltagare känner inför filterbubblan kan kopplas till dagens 

grindvakter och den publika sfärens funktion. Genom att anta en roll som grindvakt och 

således kontrollera mekanismerna bakom informationsflödet till individer agerar filterbubblan 

avskärmande. Individer inne i bubblan får bara ta del av information som bubblan släpper 

igenom. Filterbubblan kan således begränsa människors tillgång till nyheter och information. 

Detta kan, som ovan nämnts, innebära att individernas möjligheter till politiskt deltagande och 

demokratiska dialoger får sämre förutsättningar. 

 

I enlighet med Thussus teori om den publika sfärens utformning kan ett samhälle med obalans 

i mekanismerna bakom kommunikationen och informationsflödet hamna i ett demokratiskt 

dödläge (Thussu 2013). Om medborgare, staten eller samhället misslyckas med att uppfylla 

kraven för en fungerande interaktion i samband med digitala kommunikationskanaler 

kollapsar det demokratiska systemet (Thussu 2013). Med andra ord krävs en väl fungerande 

kommunikation mellan medborgare och staten, samt att kanalerna som möjliggör 

kommunikation och informationsdelning är felfria. För att koppla samman resonemanget till 

de utförda undersökningarna kan man nämna ett flertal respondenter känner sig osäkra om 

filterbubblan och Googles informationsinsamling. Detta innebär att produkter som är skapade 

av det offentliga i syfte att underlätta kommunikation samt informationsinhämtning kan missa 

sitt syfte. Detta då filterbubblan i vissa fall upplevs av respondenterna som skrämmande och 

anses stänga inne individen i en bubbla som kontrolleras av okända mekanismer bortom 

kontroll. De flesta deltagarna var inte medvetna om filterbubblors existens före fokusgruppen 

ägde rum.  
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Respondenterna uppvisade även en inställning till att vara ”skyldiga” Google något, då 

söktjänsten är gratis. 

 

”Google är ett företag som behöver gå med vinst, tjänsten är gratis så det känns okej 

att vi betalar med personlig information så vi kan få mer personliga sökalternativ och 

använda sökmotorn.” 

(Man 23) 

 

Tankar om “skyldighet” som många respondenter uppvisar kan ha sin grund i förändringen 

som de kulturella industrierna idag har genomgått vilket teorin om varufiering tar upp. 

Kulturindustrin kontrolleras i dag av ett fåtal stora företag som producerar och duplicerar 

kulturprodukter i olika former för att generera vinst (Thussu 2010). Denna fixering vid 

vinstdrivande informationsprodukter genomsyrar stora delar av dagens samhälle. Det har 

framkommit från respondenternas svar att detta kan betinga individer till att anamma ett 

liknande tankesätt gällande sig själva och andra medborgare. Detta kan tolkas som att 

respondenterna i undersökningen i många fall ser det som en självklarhet att på något sätt 

behöva betala för plattformar på nätet. Detta stöds av teorin om varufiering. Vad som sker 

med användaren kan beskrivas som en betalning samt försäljning av någonting som tidigare 

ansågs vara osäljbart. Personlig information används i viss mån som betalningsmedel för 

användningen av sökmotorn Google. Medborgarna, eller en så kallad publik, har således blivit 

en produkt som också finns till för att öka företagens vinster. Varuifiering innebär att till 

exempel information om individers personliga beteende blir en säljbar produkt som kan 

användas i syfte att skräddarsy riktad reklam till individerna. Kultur och information 

konsumeras därmed på andra sätt än tidigare och förändrar medborgares och användares 

tankesätt gällande betalning och skyldighet på Internet.  

 

Sökmotorn samlar in personlig information utan användarens vetskap eller möjlighet att 

kontrollera processen. Företaget använder sedan informationen för att skapa filterbubblor för 

att personalisera söktjänsten. Detta görs i syfte att öka antalet användare, optimera söktjänsten 

och i slutändan generera vinst. Således har någonting osäljbart så som personlig information 

övergått till en säljbar produkt. Det framkommer även från fokusgrupperna att några 

respondenter inte ens reflekterar över att Googles tjänst faktiskt skulle kunna existera utan 

informationsinsamling eller någon form av utnyttjande av individen. Användarna är ovetande 

gällande processerna bakom skapandet av filterbubblor på sökmotorn samt varufieringen av 
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individers personliga information. Att betalningen består av personlig information verkar vara 

mindre viktigt för respondenterna. Så länge ”betalningen” till Google är genomförd och 

sökmotorn genererar resultat anser ett flertal respondenter att problematiken inte är störande. 

För att återanknyta till det ovanstående påståendet gällande respondenternas underliggande 

tveksamhet ansåg ett flertal respondenter i fokusgrupperna att filterbubblan i sig inte utgör 

något avsevärt problem. Dock är det specifikt informationshämtning som av några 

respondenter anses vara problematiskt. Som diskuterats ovanför angående vad Google 

egentligen gör med insamlingen om individer så nämner respondenterna att det kan kännas 

obekvämt att deras beteende på nätet granskas. Vidare lagras informationen som i sin tur 

skapar oro hos individerna då dessa är omedvetna om vad som görs med informationen. 

 

”Läskigt om det finns en möjlighet att de kan ta reda på massa privat information och 

att man inte vet vad som händer med informationen.” 

(Kvinna 22) 

 

Oron hos individerna kan kopplas till de förändrade förutsättningarna som numera gäller för 

dagens grindvakter. Grindvakter förr bestod av individer av kött och blod som kontrollerade 

informationsflödet till allmänheten. Urvalet av information till samhället skedde utifrån 

mänskliga värderingar och moral i syfte att ge allmänheten en bred spridning av information. 

Idag har den mänskliga grindvakten ersatts av en digital kod, algoritmer. Detta innebär att 

informationsflödet numera kontrolleras av en “robot” utan värderingar och moral (Eli Pariser 

2011). Urvalet av det vi får ta del av via dagens grindvakter sker som ovan nämnt genom en 

granskning av individens beteende på nätet. 

 

Trenden att skräddarsy innehåll till individer på nätet ökar allt mer idag. Tillskillnad från förr 

då tillexempel television ansågs som en gemensam mötesplats för individer, där endast ett 

fåtal program fanns att välja mellan erbjuder Internet en mängd olika alternativ. Publiken 

skiljs därför åt, precis som i filterbubblor på nätet där man inte kan dela innehåll med andra 

eller ta del av andras bubblor. Man är således ensam i sin bubbla och därför även mer isolerad 

i den nya “skräddarsydda” värld som internetanvändare idag lever i. 

 

Summeringen av de ovanstående argumenten är således att internetanvändare inte är 

tillräckligt informerade om mekanismerna bakom informationshämtningen på Google samt 

effekterna av detta. Information gällande detta är svår att få tillgång till och är inte utförlig. 
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Denna brist på kontroll och information återfinns även i skapandet av filterbubblan som för 

användaren inte är kontrollbar. Det är inte filterbubblan i sig som skapar oro, utan bristen på 

information gällande mekanismerna bakom den och hur den uppstår.  
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6.	  Diskussion	  
	  
I följande kapitel presenteras en sammanfattning av uppsatsens syfte, frågeställning, 

forskningsmetod samt huvudresultat. Vidare diskuteras uppsatsens begränsningar, kritik av 

studie, framtidstankar och slutligen en slutsats. 
 

Syftet med detta arbete var att undersöka studenters vid Uppsala Universitet tankar, åsikter 

och medvetenhet gällande filterbubblor som skapas av Google. Den övergripande 

frågeställningen för arbetet var: Vad har internetanvändare för tankar och förhållningssätt till 

filterbubblor som skapas på Google? 

 

För att besvara vår frågeställning använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod. Då syftet 

var att analysera individers medvetenhet, tankar, och förhållningssätt till filterbubblor gjordes 

datainsamlingen genom fokusgruppintervjuer. Vi valde att begränsa oss till studenter vid 

Uppsala universitet då denna population aktivt använder söktjänsten Google och således 

kommer i kontakt med filterbubblor. 17 respondenter med olika åldrar och studieinriktning 

deltog i fokusgruppsintervjuerna som ägde rum på Ekonomikum vid Uppsala Universitet. En 

moderator var ständigt närvarande för att styra intervjuerna med hjälp av en intervjuguide. 

Även en assistent närvarade vid varje intervjutillfälle. Det insamlade materialet från 

fokusgrupperna transkriberades och kodades för att generera ett resultat. 

 

Det huvudsakliga resultatet i arbetet visade att de flesta studenter inte var medvetna om 

filterbubblans existens. En majoritet av respondenterna i studien var heller inte medvetna om 

personaliseringen på Google som skapar filterbubblor. När respondenterna sedan 

informerades om detta varierade åsikterna. Några ställde sig negativa till filterbubblan då den 

ansågs avskärma individen från en mängd information. Således kan individen i vissa fall inte 

exponeras till information som i ett fungerande demokratiskt samhälle alla medborgare bör ha 

tillgång till. Ett flertal respondenter kände även obehag gällande att Google samlar in 

information kring sina användare. I intervjuerna framkom det också att några studenter inte 

brydde sig om filterbubblan och informationshämtningen som sker i samband av att den 

skapas. Detta då några individer i undersökningen ansåg att Google är en gratis tjänst och 

således måste ge tillbaka någon gentjänst för att använda sökmotorn. Ett flertal respondenter 

menade att det inte finns något alternativ till Google vilket innebär att individer fortsätter att 
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använda söktjänsten trots uppkomsten av filterbubblor och informationsinsamling. 
 

Det framkom även i undersökningen att ett fåtal respondenter ansåg att det var individens eget 

ansvar att informera sig själv gällande vad som sker vid användningen av vissa plattformar. I 

samband med denna diskussion ansåg en majoritet av individerna från fokusgruppen att 

ansvaret för att informera om sådant som användarvillkor ligger hos Google. I dagens 

nätverkssamhälle krävs det med andra ord en större öppenhet mot användaren för att förklara 

de mekanismer som används vid personalisering. 

 

Flera undersökningar har visat att är att ett flertal studenter skulle kunna tänka sig att jobba på 

Google. Företaget anses vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder möjligheter till utveckling i 

karriären (SvD 2011). Detta anser vi styrka teorin om den makt som Google har idag. I 

samband med detta kan parallellen dras mellan makt och tillförlitlighet. I analysen av 

respondenternas svar kan man förstå att de i vissa fall litar på Google för att varumärket är 

välkänt. Detta innebär att användare är mindre benägna att kritiskt granska vad som faktiskt 

sker i samband med användningen av sökmotorn. Begreppet “Google ser dig” grundar sig i att 

företaget granskar alla användares beteende på Internet. 
 

Vi anser inte att Google är ett företag med onda intentioner gentemot användarna, dock 

framkommer det i undersökningen att omedvetenhet kring filterbubblor som skapas av 

Google är hög. Denna okunskap hos internetanvändare lägger ett stort ansvar hos Google att 

informera allmänheten. Det finns både negativa samt positiva effekter av filterbubblan vilket 

skapar underlag för ytterligare undersökningar och diskussioner inom ämnet. Google är inte 

det enda företaget som skapar filterbubblor i syfte att personalisera tjänsten för användaren. 

Filterbubblor finns på många andra plattformar runtom på Internet. 
 

Samhället vi lever i idag är till stor del styrt av digital teknik och individer använder Internet i 

större utsträckning än någonsin tidigare (Castells 2005). Människor hämtar idag bland annat 

en stor del av sin samhällsinformation från Internet. Men denna är numera personligt 

skräddarsydd. Det kan skapa problem vad gäller människors tillgång till fri 

samhällsinformation och åsiktsbildning. Filterbubblan innebär att individen får information 

enligt tidigare sökbeteende och utesluter sådant som personen inte visat intresse för. Det 

innebär risker för att individer inte kan expandera sina vyer och inte får nya perspektiv via 

information på nätet. Den publika sfärens kommunikation är därför i förändring. Individer har 
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tillgång till mer information än någonsin, men avskärmas också från mycket. Detta kan 

tillexempel försvåra åsiktsbildning och politiska ställningsantaganden eller individers 

medverkan i samhällsdebatter av olika slag. Å andra sidan innebär filterbubblan att individen 

får möjlighet att i allt högre grad ta del av information som individen tidigare visat intresse 

för. Man har med andra ord lättare att fördjupa sig kring information som användaren redan 

finner intressant, men svårare att inhämta ny sådan. 

6.1	  Begränsning	  
	  
Det finns en rad olika sätt att strukturera en undersökning. När ämnet valts ut ska man också 

avgränsa sig för att hålla sig inom uppsatsens antal ord, arbetsprocessens tidsperiod och 

platsen man befinner sig på. Denna studie innehöll två avgränsningar. Dessa var valet av 

internetplattformen Google samt av populationen som bestod av studenter vid Uppsala 

Universitet. Då Google ofta används av studenter i kombination med studier är valet 

passande.  

 

Samma studie skulle kunna genomföras med en annan population. Exempelvis kunde en 

jämförelse med personer som inte använder Google i lika stor utsträckning utformas. En äldre 

målgrupp kan möjligtvis ställa sig mer kritiska till filterbubblor, vilket kan resultera i 

varierande resultat som kan jämföras med denna studies. Man skulle även kunna göra en 

jämförelse mellan icke studerande och studerande med samma åldrar för att se hur pass 

medvetna de olika grupperna är. På så sätt skulle skillnader och likheter kanske bli mer skarpa 

vilket kan säga något om olika populationers medvetenhet ur ett samhällsperspektiv. Denna 

typ av undersökning skulle dock inte passa in på denna uppsats då medvetenheten och åsikter 

kring fenomenet filterbubblor på Google var det intressanta och inte populationen i sig. Val 

av ålder eller studieinriktning kan också vara en anledning till spridda åsikter eller 

medvetenhet. Därför skulle svaren kunna ha varierat mer om studien utförts på ett ökat antal 

individer med olika åldrar samt fler studieinriktningar. 

 

I arbetet begränsade vi oss till söktjänsten Google. Dock skulle man kunna ha valt att jämföra 

eller göra studien på en annan plattform. Ett exempel som också blivit diskuterat i 

kombination med filterbubblor är sociala medier som Facebook. Denna plattform skulle också 

vara intressant att undersöka då användarna måste skapa ett konto och lämna personliga 

uppgifter för att överhuvudtaget komma in på hemsidan. Det centrala att undersöka med en 

studie kring Facebook skulle kunna vara integritetsfrågor. Dock finns risken att 
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kombinationen fokusgruppsintervjuer med Facebookanvändare går in på privata delar som 

enligt forskningsetiska överväganden kan vara mycket känsligt (Esiasson m fl, 2012). 

6.2	  Kritik	  av	  studie	  
	  
Respondenterna till undersökningen valdes ut genom ett strategiskt urval. På så sätt erhöll 

studien deltagare med fem olika studieinriktningar omfattande hälften killar och tjejer i fem 

olika åldrar. Genom att istället använda ett slumpmässigt urval skulle vi kunna ha fått en 

större spridning av deltagare. Detta skulle kunna ha gett undersökningen en mer representativ 

bild av studenter vid Uppsala universitet. Men det finns alltid nackdelar med alla typer av 

urval. Ett slumpmässigt urval skulle också kunna resultera i att färre deltagare tackar ja eller 

att spridningen inte alls blir bredare, utan istället tvärtom. 

 

En annan typ av forskningsmetod som skulle kunna ha använts i studien är tillexempel 

personliga intervjuer eller enkäter. Fördelen med enkätstudier är att deltagaren är helt 

anonym, nackdelen är att svaren oftast blir kortare då det är svårt för deltagaren att skriva ner 

alla sina spontana tankar kring en fråga. Personliga intervjuer skulle kunna bli känsligt vid 

denna studie då ämnet var nytt och därför kan det bli svårt för respondenten att förbereda sig 

innan. Skulle personen inte vilja svara på frågan eller av någon anledning inte kunna svara på 

frågan skulle personen kunna känna sig pressad. 

 

Om denna undersökning skulle vara kvantitativ skulle en enkätundersökning vara effektiv. Då 

skulle den kunna skickas ut till fler respondenter, då tid och rum inte skulle behöva anpassas. 

En kombination av intervjuer och enkäter skulle också vara intressant. Exempelvis skulle 

enkäter skickas ut för att se hur pass medvetna människor är om filterbubblor medan 

deltagarens åsikter skulle granskas i intervjuerna. 

 

Valet av teorier motiverades i samband med uppsatsens ämne. Dessa skulle också kunna valts 

ur för att skapa mer inriktad diskussion kring exempelvis ekonomiska aspekter. Dock skulle 

detta vara svårt att göra då intervjusvaren gav blandade diskussioner kring olika aspekter.  

 

Innan intervjuerna trodde vi att respondenterna skulle ställa sig mer negativa till 

personalisering och filterbubblor på Google. En av anledningen till att deltagarna inte gjorde 

det kan bero på deras okunskap kring ämnet. Därför skulle intervjuerna kunnat se annorlunda 

ut. Intervjun skulle kunnat börja med något mer än bara en presentation kring vad 
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filterbubblor är. Här skulle tidigare diskussioner kring ämnet kunna bli presenterat av 

moderatorn. Detta skulle kunna leda till mer tankar och reflektioner för att sedan utvecklas till 

åsikter.  

6.3	  Framtiden	  
	  
Vid upprepande tillfällen i intervjuerna gav deltagare förslag på hur företag skulle kunna göra 

för att dämpa känsligheten angående filterbubblor. Ett starkt förslag var att företag bör bli mer 

öppna kring att dem använder sig av personalisering och dessutom ge en förklaring till detta. 

Vad kan det ge användaren för fördelar och vad bör användaren ha i åtanke. I tidigare delar 

har vi diskuterat om individens ansvar. Men hur ska individen kunna ta eget ansvar när dem 

inte vet vad filterbubblor är? Som användare vet man inte hur man ska få fram information 

kring filterbubblan, eftersom det knappt finns information kring det. Därför bör företag bli 

mer transparanta och mer öppna för sina användare. 

 

Det vore fördelaktigt för användaren om man kunde radera och lägga till egna intressen och 

önskemål i sin egen bubbla. Om det förslaget däremot ens är fysiskt möjligt har vi inget svar 

på eftersom det inte var en del av vår studie. Dock stötte vi på information kring algoritmer 

vid några få tillfällen och vad vi fått veta är att dessa är osynliga och hemliga för alla. Det 

vore därför mycket intressant att göra en studie kring hur dessa teknisktsätt fungerar och hur 

företag går tillväga för att dra nytta av algoritmer. Thore Husfeldht menade just att det är 

mycket lätt för företag att utnyttja dessa och därför kommer det att användas allt mer i 

framtiden.  

 

I framtida studier skulle fenomenet filterbubblor vara intressant att undersöka ur ett mer 

ekonomiskt perspektiv. Hur ser det ut ur ett företags perspektiv? Påverkar personalisering och 

filterbubblor sättet företag i framtiden kommer att kommunicera med potentiella kunder.  

I samband med detta kan politiska och samhällsliga studier också vara intressanta. Mer 

diskussion kring fenomenets påverkan i samhället bör diskuteras. Därefter bör man fundera 

kring om högt uppsatta politiker och opinionsbildare ska bli informerade kring fenomenet. 

Detta för att sedan möjliggöra vidare informationsspridning till institutioner så som skolor och 

andra läroverk. Det kanske inte är så farligt men filterbubblans roll kan komma att förändras 

och i framtiden få en allt mer dominant roll på Internet. Vilket kan innebära en märkbar 

förändring i vårt medialiserade samhälle. 
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6.4	  Slutsats	  
	  
Filterbubblor har en allt tyngre problematik som är kopplad till den fria åsiktsbildningen och 

informationstillgången i samhället. Sökmotorn Google personaliserar information på basis av 

tidigare beteende, vilket avskärmar internetanvändare från potentiellt viktig kunskaps- och 

åsiktsinformation. Detta motverkar förhoppningarna om Internet som en demokratisk 

mötesplats för fritt informationsflöde och fri åsiktsbildning. 
 

Ett huvudresultat av undersökningen var att ingen av de 17 respondenterna från 

fokusgrupperna var medvetna om filterbubblors existens. När respondenterna sedan 

informerades om effekterna av filterbubblan varierade åsikterna i fokusgrupperna. Några 

ställde sig negativa till filterbubblan då de ansåg att de avskärmades potentiellt viktig 

information och att de kunde innebära risker för den personliga integriteten. Andra ansåg att 

det fanns positiva aspekter med en mer personaliserad sökmotor på nätet eftersom det 

underlättade informationssökningen på Internet. 
 

Undersökningens resultat samspelar med ett antal aktuella teorier om filterbubblornas 

problematik. Det framkom från undersökningen att en majoritet av respondenterna saknade ett 

kritiskt synsätt på de effekter som kopplas till filterbubblor. Problemet med det är att 

filterbubblor kan fungera som en process där studenters kritiska förhållningssätt till Internet 

inte utvecklas. Detta kan innebära att internetanvändare ser sökmotorer och andra 

informationsplattformar på Internet som en fri tillgång till information och även 

underhållning. I detta ligger en fara för människors framtida kritiska förmåga att sovra, förstå 

och tolka information. Vårt demokratiska samhälle bygger på fri åsiktsbildning och ett fritt 

informationsflöde där medvetna och kritiska medborgare får tillgång till ofiltrerad information 

som de kan granska och fatta beslut på. I och med Googles användarvänlighet, snabbhet, 

personaliserade sökmotor och filterbubblorna begränsas användarnas möjlighet att exponeras 

för ny information samt att träna sig i att granska informationen kritiskt. 
 

Ett problem i sig är användarnas relativa maktlöshet gentemot Google. I enlighet med teorin 

om empowered audience är det viktigt att användare i dag har en möjlighet att föra en dialog 

med sökplattformar och därmed vara med att skapa och utveckla dessa. Detta kan dock inte 

ske om användarna saknar kunskap om bakomliggande drivkrafter för hur 

informationsutbudet struktureras. Det framkommer tydligt i undersökningen att det är en stor 
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brist på kunskap om att det finns filterbubblor och hur Google skapar dem. Därmed saknar 

användare kunskap och kan därmed inte föra en dialog med Google om problematiken. 

Google, som är den främsta söktjänsten i världen, bär ett ansvar för grundläggande 

demokratiska funktioner som fri informationssökning och fri åsiktsbildning. Fenomenet 

filterbubblor kan innebära risker för sådana demokratiska ideal.  
 

I undersökningen lyfts filterbubblans roll fram som en slags grindvakt för internetanvändarens 

tillgång till information på Google. Det sammanfaller med en teoribildning som hävdar att de 

nya grindvakterna saknar de attribut som traditionella mediers grindvakter hade. Dessa var 

identifierbara människor med ofta uttalade värderingar vilket formade urvalet för spridningen 

av information i samhället. Sökmotorernas urval sker idag blint genom algoritmer som följer 

användarens tidigare sökbeteende och styrs av kommersiella överväganden. En framträdande 

teoribildning har poängterat detta som ett kännetecken av dagens medievärld. Medieindustrin 

har koncentrerats till dominerande globala jättar som främst drivs av vinstintresse vilket 

påverkar utbudet att bli allt mer kommersiellt likriktat.  
 

Filterbubblor sätter fingret på våra ökanden brister i användningen av Internet. 

Internetanvändare är inte tillräckligt informerade om mekanismerna som styr 

informationsinhämtningen. Man kan jämföra filterbubblornas problematik med den intensiva 

debatt som har förts i media i många år om människors integritet i relation till staten och det 

offentliga. Denna debatt pågår ständigt och innebär en vaksamhet på integritetsproblematiken 

som helt saknas när det gäller Internet och filterbubblor. En sådan brist på debatt vad gäller 

Internet innebär potentiellt faror för demokratiska ideal. Brist på transparens från Googles 

sida skapar en okritisk inställning hos respondenterna. Detta innebär också brist på 

information och kontroll om vad som finns i själva skapandet av filterbubblan som för 

användaren inte är kontrollbart. Enligt respondenterna är det inte filterbubblan i sig som 

skapar oro, utan just bristen på information gällande mekanismerna bakom den och hur den 

uppstår.   

 

Vår undersökning pekar på ett behov att debattera och diskutera samt forska vidare om 

filterbubblan och dess effekter för den fortsatta utvecklingen av de demokratiska idealen fri 

informationsspridning och fri åsiktsbildning. Avsaknaden av en sådan debatt för med sig 

risker för det kritiska tänkandet hos en generation där Internet har blivit den fulständigt 

dominerande källan för kunskap och åsikter.  
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8.	  Bilagor	  

8.1	  Intervjuguide	  	  
	  
I denna bilaga redovisas intervjuguiden som moderatorn använde sig av i samtliga intervjuer. 

Intervjuguiden är hämtad från Richard Kruegers strukturerade intervjuguide som presenteras 

i boken Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod 2 skriven av 

Victoria Wibeck. 

Öppningsfråga 

Vad studerar du och hur gammal är du? 

Introduktionsfrågor 

Använder ni Google? 

 

Hur mycket tid tror ni att ni spenderar på Google per dag? 

Övergångsfråga 

När ni söker på Google, hur sker ert urval av vad ni klickar på? 

 

Här visar vi två olika sökningar som gjorts på Google. Det ena sökordet var Egypten och det 

andra var film. Sökningarna gjordes på skribenternas privata datorer under samma tid på 

samma plats. En skärmdump på skärmen gjordes och därefter skrevs dessa ut. Deltagarna 

fick se de två olika bildavtrycken från bådas olika resultat. Därefter redovisades skillnader 

och likheterna. Även deltagarna gjorde anspråk över skillnader och likheter dem själva 

hittat.   

Nyckelfrågor 

Vad är era spontana tankar kring att det finns skillnader och likheter bland våra sökresultat? 

 

Vad tycker ni om övervakning överlag (ex kameror på gator och torg)? 

 

Om man kopplar det här till Googles övervakning på dig och ditt beteende på nätet. Vad 

tycker ni om att företag övervakar dig och andra företag börjar följa den trenden (ex 

Facebook)? 
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Hur långt får företagen gå för att tjäna pengar? När går det över gränsen?    

 

Ser ni det som ett problem eller en fördel att Google kartlägger ert tidigare beteende (för att 

ge er sökresultat som enligt Google passar er bäst)? 

 

Känner ni att Google som företag eller exempelvis media borde informera mer om 

filterbubblor? Eller vems är egentligen ansvaret? Och bör vi bli mer informerade? 

 

Nu när ni är medvetna om att vi lever i en filterbubbla. Vad skulle ni göra om ni exempelvis 

vill ta er ur denna bubbla? Har ni förslag? 

 

Avslutande frågor  

 

Känner ni er mer medvetna? 

 

Kommer ni bete er annorlunda på internet efter idag? 

 

Slutfråga 

 

Vill någon tillägga något? 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Bilaga	  1	  



	   	   	  

	   56	  

Pressrelease 

 
Okunskap om filterbubblor, ett demokratiskt problem? 

 

Internet skulle förbättra världen. Människor skulle få möjlighet till obegränsad 

information, bildning skulle spridas, åsikter delas, världen förminskas. Men, det finns 

en motbild – filterbubblor. Få internetanvändare är idag medvetna om den 

avskärmning från det fria informationssökandet som är idealet. Sökmotorer som Google 

stänger in användarna i redan etablerade sökmönster, ”bubblor” som begränsar 

tillgången till ny och ofiltrerad information. 

 

Detta problem är temat för en kvalitativ undersökning av två Uppsalastudenter vid 

institutionen för informatik och media. Med fokuserade gruppintervjuer har studenters 

medvetenhet, åsikter och tankar kring filterbubblor närmare granskats.  En stor majoritet av 

respondenterna var omedvetna om filterbubblornas existens på t ex Google. När de förstod 

innebörden uttryckte de oro för effekterna av den avskärmning från information som 

bubblorna åstadkommer. Andra menade att så länge det inte medförde några negativa effekter 

var det inte ett problem. 

 

Filterbubblor innebär att personlig information om individens sökbeteende samlas in på nätet. 

Individen exponeras i första hand för sökalternativ som återspeglar tidigare sökbeteenden. 

Därmed begränsas exponeringen för ”ny” information. Risker uppstår att människors tillgång 

till fri och icke styrd information manipuleras av kommersiella intressen. Detta kan, anser 

vissa forskare, motsäga fundamentala demokratiska informationsprinciper.  

 

När individerna i studien tillfrågades vad de kände inför Googles informationshämtning 

uttryckte många att detta kunde ses som en betalning för gratis användande av Google. De 

kommersiella principer som ligger bakom detta verkar således i stor utsträckning accepteras 

av respondenterna. Undersökningen stödjer därmed den teoribildning som hävdar att 

kulturindustrierna förändras i en allt mer kommersiell riktning. 

 

Uppsatsen lyfter fram filterbubblans roll som en slags grindvakt för internetanvändarens 

tillgång till information på Google. Det sammanfaller med en teoribildning som hävdar att de 
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nya grindvakterna saknar de attribut som traditionella mediers grindvakter hade. Dessa var 

identifierbara och begripliga värderingar för urvalet bakom spridning av information till 

människor i samhället. Ett sätt att stärka förtroendet hos användarna skulle kunna vara att 

Google ökar transparensen och informerar mer om filterbubblor och dess effekter.  
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