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Sammanfattning 
 
Mängden information som finns tillgänglig på Internet växer. För att underlätta och minimera tiden 
det tar att få svar på en fråga använder sig många människor av söktjänster. Vissa söktjänster filtrerar 
informationen för varje specifik användare vilket medför att sökresultaten blir personligt anpassade. 
Syftet med vårt arbete är att undersöka om det finns en attitydskillnad till dessa personliga 
sökresultat hos studenter som studerar en civilingenjörsutbildning och studenter som studerar en 
annan typ av högre utbildning. För att undersöka en möjlig attitydskillnad mellan studenterna 
utfördes en kvantitativ attitydundersökning, i form av en enkät, och en kvalitativ undersökning, 
vilken bestod av intervjuer. 
 
Resultatet av undersökningen visar att det fanns skillnader mellan grupperna. Det fanns en större 
medvetenhet om den personliga anpassning hos de studenter som studerar en 
civilingenjörsutbildning än de som studerar en annan typ av högre utbildning. Resultatet visar att 
studenterna i vår undersökning, generellt sett, var positiva till personlig anpassning. Resultatet visar 
även att det var en större procentuell andel av de studerande som studerar en 
civilingenjörsutbildning som har en positiv inställning till personlig anpassning. Vidare framgår att 
det fanns en större andel studenter som har en negativ attityd bland de som studerar en annan typ av 
högre utbildning.  
 
I diskussionen och analysen förs ett resonemang, med stöd i teorin, om eventuella orsaker till 
skillnaderna samt så diskuteras potentiella samband mellan attityd, medvetenhet och användande. 
Diskussionen tar även upp huruvida studenterna hade fastnat i en filterbubbla eller inte. 
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Abstract 
 
The amount of information on the Internet is growing. In order to minimize the time it takes to get 
the answer to a question and to ease the process, people are using search engines. Search engines 
filter the information for each specific user, which eventuates in personalized search results. The 
purpose of this work is to explore if there is a difference in attitude, towards the personal 
adjustments made by search engines, between students that study a Master of Science and students 
that study another type of higher education. To examine if there was a difference in attitude a 
quantitative study was carried out in the form of a survey. A qualitative study was also made, in the 
form of interviews.  
 
The result of our work shows that there are differences in attitude between the two groups. There is 
a greater awareness of the personal adjustments among the students at a Master of Science 
education. The result also shows that the students who participated in this study are, in general, 
positive about personalized adjustments. Furthermore, there is a larger majority of the Master of 
Science students who have a positive attitude towards the personalized adjustments. A larger 
percentage of the students who study another education have a negative attitude towards the 
adjustments.  
 
The discussion and analysis argue, supported by theory, the cause of the differences and discuss 
whether there is a correlation between attitude, awareness and usage. The discussion also addresses 
whether the students are trapped in a filter bubble or not.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Internet är en ständigt växande källa av information. För att hitta rätt i en dynamisk miljö där 
information adderas, uppdateras och raderas kan man använda sig av en av de många söktjänster 
som finns tillgängliga på Internet. Söktjänster hittar alltifrån hemsidor till bilder och artiklar baserat 
på användarens sökord och rangordnar sökresultaten efter en mängd olika parametrar (Pariser, 
2011). Om en användare söker specifik information på Internet finns det ofta att hitta hos flera olika 
källor, skrivna ur olika synvinklar, och det är upp till användaren själv att avgöra om en källa är 
relevant och trovärdig. Söktjänsternas mål är dock att hitta den information som är relevant för varje 
specifik användare direkt. Därför sorterar söktjänsterna resultaten baserat på tidigare insamlad 
information om användaren. Denna process kallas informationsfiltrering (Mobasher, 2007) och 
innebär att redan innan användaren börjar granska sökresultatet är det redan anpassade efter 
användaren (Pariser, 2011). 
 
Eli Pariser myntade termen “filterbubbla” som beskriver detta fenomen (Pariser, 2011). En 
användare i en filterbubbla får främst information som stämmer överens med och bekräftar tidigare 
val av information. Detta betyder att information och tankar, som inte stämmer överens med det 
användaren tidigare föredragit, missgynnas. Konsekvenserna av detta är att användarens åsikter 
endast förstärks av ny informationen, utan att utmanas eller ifrågasättas. 
 
Algoritmerna som möjliggjort detta är ett aktuellt ämne. Argument mot filterbubblor handlar om att 
personlig anpassning kan stå i vägen för kreativitet och innovation, att användarens lösningshorisont 
minskas samt att filterbubblan uppmuntrar till en mer passiv strategi för att skaffa information 
(Pariser, 2011).   

1.2 Syfte 
Då en stor del av informationssökning sker via söktjänster på Internet är det viktigt att förstå hur 
sökresultat är anpassade för användaren. Detta för att man ska kunna vara medveten om att beslut 
om informationens relevans för användaren tas av söktjänsten när en sökning sker och att dessa 
beslut är osynliga för användaren själv. Därför vill vi undersöka vilka attityder som finns till 
personliga sökresultat och är intresserade av om attityderna skiljer sig åt mellan olika grupper.  
 
Resultatet av vår undersökning är intressant för att vi kommer närmre att förstå vissa konsekvenser 
av personliga sökresultat. Effekterna är viktiga att förstå då de påverkar många människors 
konsumtion av information. Med en djupare förståelse för attityder grupperna sinsemellan kommer 
vår studie att bidra till hur användare i framtiden ska kunna hantera personlig anpassning.  
 
Vi förväntar oss att i vårt resultat kunna se en skillnad i attityderna till personliga sökresultat mellan 
målgrupperna för denna undersökning. Om en viss grupp har mer kunskap inom ämnet och därmed 
är medvetna om anpassningen är det något positivt eftersom användarna aktivt kan försöka 
motverka de negativa konsekvenserna av filterbubblor. 
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1.3 Problemformulering 
Vilka skillnader i attityd till personliga sökresultat finns hos olika grupper av studenter och hur 
påverkar det deras användande av söktjänster? 
 
För att besvara vår problemformulering kommer vi att ställa oss följande frågor: 

● Hur medvetna är studenter om personliga sökresultat och filterbubblor? 
● Vad anser studenten om den anpassning som görs? 
● Är studentens åsikter beroende av vilken typ av information som söks? 
● Försöker studenten på något sätt ta hänsyn till den personliga anpassningen och anpassa sitt 

användande då hen söker efter information? 

1.4 Metod 
Den grupp som är föremål för vår undersökning är studenter på högskolor eller universitet eftersom 
att söka information och ny kunskap är en central del i deras liv. Vi har delat upp studenterna i två 
olika grupper baserat på vilken typ av utbildning de studerar. De som studerar civilingenjörsinriktade 
utbildningar och de som studerar en annan typ av högre utbildning. Det kan exempelvis vara 
utbildningar inom ekonomi, humaniora, beteendevetenskap och samhällsvetenskap men även 
tekniska utbildningar som inte är civilingenjörsutbildningar. Vidare i uppsatsen kommer vi att 
referera till de båda grupperna i benämningen att de studenter som studerar en civilingenjörsinriktad 
utbildning tillhör grupp Civ-Ing och de som studerar en annan typ av högre utbildning tillhör grupp 
Hum-Sam. 
 
För att besvara våra frågor har vi samlat information från dessa grupper genom en kvantitativ 
attitydundersökning i form av enkäter och kvalitativa ostrukturerade intervjuer. Syftet med 
intervjuerna var att, efter enkäten, få en djupare förståelse för vissa av deltagarnas åsikter. 
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2. Litteraturgenomgång 
Avsnittet redogör för centrala begrepp som informationssökning och filterbubbla. 
Avsnittet tar också upp vad som menas med personliga sökresultat och förklarar 
skillnader mellan filterbubblor och annan filtrering. Vidare behandlas hur studenter ser 
på informationssökning och Biglanmodellen. 

2.1 Google och Personliga Sökresultat 

2.1.1 Alla använder Google 
Mängden information på Internet ökar ständigt och man kan se det som ett överflöd av information. 
För att navigera räcker det inte med att informationen filtreras som söktjänster har gjort tidigare, 
utan söktjänster eftersträvar idag en personlig filtrering, anpassad efter varje individ. I 
undersökningen Svenskarna och Internet av Olle Findahl konstateras att hela 97 procent av alla som 
använder Internet har åtminstone någon gång använt söktjänsten Google varav 56 procent av dessa 
använder söktjänsten dagligen (Findahl, 2011). 

2.1.2 Hur Google hittar rätt sökresultat 
För att filtrera och ge mer relevanta sökresultat använder Google bland annat PageRank. PageRank 
är en algoritm som ger varje webbsida ett värde baserat på ett antal kriterier som bland annat innebär 
att man mäter frekvensen och placeringen av nyckelord på webbsidan. Ju fler nyckelord desto mer 
relevant är webbsidan. Ett annat kriterium är webbsidans ålder, där äldre webbsidor antas vara mer 
etablerade och därför mer relevanta. Det kriterium som har störst påverkan i PageRank är antalet 
andra webbsidor som länkar till webbsidan. Detta var den ursprungliga idén för att hitta relevant 
information när Google startade sin söktjänst. Idag har deras strategi bytt fokus. PageRank är idag 
bara en algoritm i mängden och man tar nu hänsyn till användarens tidigare aktiviteter. Med andra 
ord används algoritmer som gör att sökresultat blir personliga. Hur Googles algoritmer fungerar är 
en affärshemlighet, men vi vet däremot vilken typ av information som Google sparar. 
(www.google.com, hämtat 2014-03-08a, b)  
 
Google informerar själva om att de använder sig av användarens webbhistorik och andra aktiviteter 
på Internet för att ge bättre sökresultat och rekommendationer. Denna information är privat och 
man måste ha ett Google-konto för att kunna se informationen. När man skapar ett Google-konto 
är webbhistorik automatiskt aktiverat men det går att stänga av. Webbhistoriken ska inte förväxlas 
med webbläsarhistoriken, som är tidigare besökta hemsidor och sökningar sparade för en specifik 
webbläsare. Det som lagras i webbhistoriken är vilka sidor användaren besökt, vilka sökningar man 
har gjort, annonser som man visat intresse för, användarens IP-adress, webbläsartyp och vilket språk 
användaren har. Även om användaren inte är inloggad på ett Google-konto kommer sökresultaten 
vid en sökning och annonser att anpassas efter tidigare sökaktiviteter på datorn. (www.google.com, 
hämtat 2014-03-01c) 
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2.2 Google och reklam 
Google erbjuder annonsering som tjänst. De har döpt en tjänst till Google AdWords, ett sätt att 
koppla annonser till nyckelord. Ett företag skapar själv sin annons och väljer ett antal nyckelord. När 
en användare söker efter något av dessa nyckelord på Google, kommer annonsen att visas bredvid 
sökresultaten. Google kan se till att annonsen visas på hemsidor som är relevanta för företaget och 
annonsen. De kan även göra så att annonserna visas för en viss kategori av människor, som exempel 
nämner Google att de kan se till att reklam för golf visas för sportentusiaster. Vidare erbjuder de 
möjlighet att inrikta sig med hänsyn till demografiska egenskaper samt geografisk läge och språk hos 
användaren. (www.google.com, hämtat 2014-04-07 d) Detta är inte relaterat till den personliga 
anpassningen av sökresultaten på Google, men båda baseras på den information som Google samlar 
in om användaren. 

2.3 Informationssökning 

2.3.1 Vad är en informationssökning? 
När vi i denna undersökning talar om informationssökning använder vi Nationalencyklopedins 
definition av vad de kallar datorbaserad informationssökning. Det vill säga sökning av information 
som ligger lagrad i exempelvis databaser och att denna sökning kan ske via någon typ av söktjänst. 
(www.ne.se, hämtat 2014-04-07) 

2.3.2 Orsaker till att söka information 
Man är inte överens om orsaken till varför människor gör en informationssökning. I boken Search 
Patterns argumenterar Peter Morville och Jeffery Callender för att informationssökning alltid i något 
avseende motiveras av, eller relateras till, att lösa ett problem (Morville & Callender, 2010). I sin bok 
Looking for information hänvisar Donald Case till forskarna, Dan Sperber och Deirdre Wilson (1995), 
som menar att det inte i alla sammanhang motiveras av något speciellt utan att det mer handlar om 
att människor vill bli informerade (Case, 2012). Case hänvisar även till professorerna Nicholas 
Belkin och Bruce Croft, som i sin artikel Information filtering and information retrieval: two sides of the same 
coin?, antyder att det beror på att människan upptäckt ett informationsglapp som orsakats av upplevd 
osäkerhet inom ett ämne (Case, 2012). 
 
Det är intressant att förstå vid vilken tidpunkt en person, i sitt letande efter ett svar eller allmän 
information, är nöjd eller tillfredsställd och därmed avslutar sin informationssökning. Enligt Belkin 
finns det två sätt som detta kan ske på. Antingen kan användaren själv avgöra när hen anser att dess 
informationsglapp är fyllt och då sluta leta. Det andra alternativet är att användaren tappat sin 
motivation och därför avbryter sökningen. Detta kan bero på att man inser att svaret är mycket mer 
komplext eller att man egentligen söker efter något annat än vad man trodde från början. (Case, 
2012) 

2.4 Filterbubblan – En konsekvens av nya generationens filtrering 
Som tidigare nämnts är filterbubblan det fenomen där sökresultatet vid en informationssökning 
filtreras baserat på tidigare insamlad information om användaren. Det har dock alltid funnits filter 
för information. Den information som Tv-kanaler väljer att sända har noga valts ut och tidningar 
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väljer vad de ska publicera för material, detta innebär att informationen har filtrerats. Filtrering är 
således ingen nyhet, men det finns tre saker som skiljer filterbubblans filtrering mot den filtrering 
som funnits tidigare. Filterbubblan är osynlig, den är inte självvald och man är ensam om sin 
filterbubbla. (Pariser, 2011)   
 
Att filterbubblan är osynlig innebär att användaren inte behöver vara medveten om att den existerar 
och att användaren aldrig kan veta hur sökresultaten har anpassats efter hen. Det finns inte heller 
möjlighet att kontrollera att de antaganden, som sökresultaten baseras på, är korrekta. Användaren 
väljer inte filterbubblan eller personliga filter, de finns där automatiskt och blir allt svårare att välja 
bort. Den kanske största skillnaden är att man är helt ensam i en filterbubbla. De filtreringar som 
görs i tidningar eller Tv-kanaler är desamma för ett stort antal människor, men i en filterbubbla är 
man isolerad. Den delade upplevelse av information som Internet har att erbjuda hindras därmed av 
den segregering filterbubblan för med sig. (Pariser, 2011) 

2.5 Spräck din filterbubbla 
På Eli Parisers hemsida The Filter Bubble finns det tio olika tips på hur man kan spräcka sin 
filterbubbla. Det första tipset är att man ska stänga av cookies. Tracking cookies är det enklaste 
sättet för hemsidor att hålla koll på användaren och anpassa sig. Nästa tips handlar om att man ska 
ta bort webbhistoriken som Google sparar. Flera av tipsen handlar om att man exempelvis kan 
använda inkognitoflikar när man surfar, då kan inte webbläsaren spara din information eller att man 
kan surfa via hemsidor som tar bort ännu fler av de signaler som visar vem du är. Man kan också 
stänga av många funktioner som gör webbläsaren personlig. De sista tipsen handlar om att ta 
kontakt med Google och Facebook och berätta att man inte tycker om den personliga anpassningen. 
Till sist kan man kontakta sin egen regering och få dem att ta tag i frågan. 
(http://www.thefilterbubble.com, hämtat 2014-04-29) 
 
Man kan också använda en sökmotor som DuckDuckGo som inte spårar sina användare och 
därmed inte försätter dem i en filterbubbla (www.duckduckgo.com, hämtat 2014-04-29). 

2.6 Studenters informationssökning  
Amy Catalano hänvisar i sin artikel Patterns of graduate students’ information seeking behavior: a meta-synthesis 
of the literature till (George et al., 2006; Kerins et al. 2004) artiklar som beskriver att när studenter ska 
söka information i utbildningssyfte till en uppsats börjar de med att söka på Internet. Deras studier 
visar också att studenterna medger att information från Internet är den minst tillförlitliga, men 
generellt accepterar studenter källor som har en lägre kvalitet om det sparar dem tid. (Catalano, 
2013) 

För att kategorisera de olika utbildningstyperna använder vi oss av Biglanmodellen, som Ethelene 
Whitmire använder i sin artikel Disciplinary differences and undergraduates’ information seeking behavior där 
hon hänvisar till (Biglan, 1973). Biglanmodellen delar upp utbildningarna i flera olika 
kategorier.(Whitmire, 2002) Whitmire tar upp att det finns tre kategorier med två alternativ och alla 
utbildningar har ett alternativ från vardera kategorin. Alternativen är pure/applied, hard/soft samt 
life/nonlife. Pure innebär ren och konkret fakta inom ett område medan applied tillämpar fakta 
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praktiskt. Skillnaderna mellan hard och soft kan beskrivas som att soft är mer kreativa och sociala 
utbildningar medan hard är tekniska eller naturvetenskapliga. Life refererar till ämnen som berör 
människan, exempelvis psykologi, till skillnad från nonlife som bland annat innefattar ekonomi och 
kemi. (Whitmire, 2002) Applied-hard-nonlife är den kategori som Civilingenjörsutbildningar tillhör.  
 
I sin artikel hänvisar Catalano till (Sadler & Given, 2007) när det gäller att studenter som studerar 
civilingenjörsutbildningar är mer bekväma med, och i större utsträckning använder sig av, 
elektroniska källor. Studenter som studerar en annan typ av högre utbildning finner det svårt att vara 
beroende av teknik i sin informationssökning. (Catalano, 2013) 
 
I Sverige år 2008 utgjorde kvinnor 64 procent av alla som tog examen från högre utbildning. Inom 
de utbildningar som i vår undersökning faller under Applied-Hard-Non-Life är andelen examinerade 
kvinnor 33 procent. För övriga högre utbildningar utgör kvinnorna 70 procent av de examinerade. 
(Högskoleverket, 2008) 



 

 
 

7 

 

3. Metod 
I detta avsnitt beskriver vi de metoder som använts, från problemformulering till slutsats. 
Avsnittet beskriver syftet med enkäten och intervjuerna samt vårt tillvägagångssätt.  

3.1 Enkäten 
Vi valde att använda oss av en enkät vilken vi utformade i två steg. Först gjorde vi ett utkast till 
enkäten som en liten grupp personer fick testa. Detta för att upptäcka fel och för att undvika ett 
invecklat språk eller att vi antog kunskap som inte var allmänt känd. Under arbetet med enkätens 
utformning tog vi hjälp av avsnittet om enkäter i Craig Robsons bok Real World Research som tar 
upp att frågorna ska vara korta och att språket ska hållas enkelt (Robson, 1997).  

3.1.1 Enkätens syfte 
Enkäten var grunden till resultatet av vår undersökning. Syftet med enkäten var att skapa en 
övergripande bild av vilka attityder som fanns hos vår målgrupp. Därför valde vi att göra en 
kvantitativ undersökning.  

3.1.2 Enkätens utformning och spridning 
Våra enkätfrågor skapades med våra arbetsfrågor i åtanke. I enkäten använde vi, i så stor 
utsträckning som möjligt, öppna frågor för att inte påverka studenternas attityder. Enkäten innehöll 
även ett fåtal flervalsfrågor. Frågorna i enkäten utformades så neutralt som möjligt. Detta för att 
studenten inte skulle kunna bilda sig en uppfattning om vilket resultat vi ville ha och därmed anpassa 
sina svar. Enkäten skapades via Google Drive där vi använde oss av Google Form. Enkäten spreds 
via ett event på Facebook där vi länkade till den. Svaren samlades i ett kalkylblad på Google Drive.  

3.1.3 Enkätens urval 
Målgruppen var, som tidigare nämnt, studenter som studerar på högskola eller universitet. Vi valde 
att gruppera studenterna, utifrån Biglanmodellen, i två grupper baserat på typ av utbildning 
(Whitmire, 2002). I enkäten fick respondenterna en fråga om de var studenter och vilken typ av 
utbildning de i så fall studerade. Detta för att vi skulle kunna kategorisera de svarande och analysera 
deras svar som två separata grupper. Vi valde som sagt att sprida vår enkät på Facebook via ett 
event. Det var ett bra sätt att få kontakt med studenter då vi själva är det och därmed har en sådan 
umgängeskrets. Sammanlagt fick vi 100 enkätsvar. 

3.1.4 Enkätmetodens för- och nackdelar 
Fördelarna med en enkät var att vi fick möjlighet att få många svar. Därmed blev vårt resultat mer 
tillförlitligt. I enkäten fanns frågor om vad studenten tror att Google gör för att anpassa 
sökresultaten, därefter informerade vi om vad Google gör och ställde sedan frågor kring attityden till 
detta. Det fanns då möjlighet för studenten att gå tillbaka och ändra sina tidigare svar om vad man 
tror Google gör att de stämmer överens med det vi senare informerade om. Därmed kunde 
studenten ge sken av att vara påläst även om det inte var fallet. Detta kan ses som en nackdel med 
att ha denna typ av upplägg av enkäten, men vi antog att studenterna inte gjorde på detta sätt utan 
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genomförde enkäten som den var menad att utföras. 
 
Enligt Robson ska man ha så få öppna frågor som möjligt i en enkät för att det inte ska ta lång tid att 
sammanställa svaren (Robson, 1997). Vi valde ändå att ha många öppna frågor då vi prioriterade att 
få studenternas attityd utan påverka svaren i en specifik riktning. Detta gjorde att sammanställning 
av våra enkätsvar var tidskrävande och det var svårt att kategorisera svaren. Frågorna i enkäten 
baserades på våra arbetsfrågor, vilket rekommenderas av Robson, detta gjorde att vi fick svar som 
var relevanta för vår undersökning (Robson, 1997).  

3.2 Intervjuer 
I sin bok Interaction Design hänvisar Yvonne Rogers, Helen Sharp och Jenny Preece till (Kahn & 
Cannell, 1957) vid beskrivningen av att en intervju kan karakteriseras som en konversation med ett 
syfte.  De hänvisar även till (Fontana & Frey, 1994) när det gäller att det finns fyra typer av 
intervjuer: öppen, ostrukturerad, strukturerad och semi-strukturerad. (Rogers, Sharp & Preece, 2011) 
Vi valde att använda oss av en ostrukturerad intervju eftersom vi ville få intervjuobjektets egna 
tankar utan att påverka dem och för att intervjun skulle likna en konversation. Detta för att det ofta 
leder till en djupare intervju med mer spelrum för intervjuobjektets tankar, till skillnad från när man 
använder sig av en strukturerad metodik (Rogers, Sharp & Preece, 2011). 

3.2.1 Intervjuernas syfte 
Intervjuernas syfte var att få en djupare förståelse för deltagarnas attityd samt reda ut eventuella 
frågetecken rörande studentens svar på enkätfrågorna. Intervjuerna var en kvalitativ del av vår 
undersökning. Vid varje intervju skapades ett tillfälle för oss att ställa nya frågor om vi missat något i 
enkäten eller för att reda ut missförstånd. 

3.2.2 Intervjuernas tillvägagångssätt 
I en ostrukturerad intervju använder man sig endast av öppna frågor. I öppna frågor eftersträvar 
man ett mer utforskande svar från intervjuobjektet. (Rogers, Sharp & Preece, 2011) Våra 
intervjufrågor var förbestämda och baserades på intervjuobjektets svar i enkäten. Under intervjun 
fanns det möjlighet att ställa nya frågor som byggde på de ursprungliga frågorna, beroende på vilket 
svar intervjuobjektet gav (Rogers, Sharp & Preece, 2011). De öppna frågorna i intervjun avgränsade 
intervjun till vårt ämne, men vilken väg som intervjun sedan tog bestämdes av intervjuobjektet. 
 
Sammanlagt hölls åtta intervjuer. Sju av dessa hölls på traditionellt vis och då fick intervjuobjektet 
enkäten samt sina tidigare svar i pappersform. En intervju hölls via telefon och då fick 
intervjuobjektet sina insamlade data i ett dokument på Google Drive. 

3.2.3 Intervjuernas urval 
Urvalet bestod av åtta av de studenter som svarat på enkäten och som frivilligt ställde upp på en 
intervju. Vårt urval innehöll lika många studenter från vardera gruppen och speglade var för sig 
fördelningen så som den såg ut i enkäten. Könsfördelningen var inte jämn då detta inte prioriterades, 
dock visade det sig att fördelningen var representativ för respektive utbildningskategori. 
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3.2.4 Intervjumetodens för- och nackdelar 
En nackdel med att vi endast hade frivilliga intervjuobjekt var att risken att välja personer med 
intresse för ämnet, med en vilja att föra diskussionen vidare, var större. Därmed kan vi ha uteslutit 
de personer som inte var lika insatta eller intresserade. Detta försökte vi parera genom att välja vad 
vi ansåg, utifrån enkätsvaren, vara ett representativt urval.  
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av vår enkätundersökning och av våra intervjuer. 
Resultatet för enkäten presenteras för varje fråga i enkäten, vissa av dem presenteras 
även i form av diagram. Intervjuerna presenteras för varje person som en 
sammanfattning av frågorna vi ställt och de svar vi fått. 

4.1 Introduktion till enkätresultat 
Länken till enkäten fanns tillgänglig på Internet i nio dagar, mellan den 10 mars till och med den 22 
mars 2014. Sammanlagt svarade 100 personer på enkäten under den angivna perioden. Av dessa var 
tre inte studerande och tillhörde därför inte vår målgrupp vilket gjorde att dem exkluderades från 
vårt slutgiltiga resultat. Därmed var det slutgiltiga antalet svarande på enkäten 97 personer. 59 
personer tillhörde grupp Civ-Ing, varav en person angav att han aldrig använt en söktjänst vilket 
gjorde att enkäten avslutades. Därmed har personen inte svarat på alla frågor och är exkluderad från 
och med den fråga som presenteras under punkt 4.2.3. Detta resulterade i att antalet svarande i 
grupp Civ-Ing var 58 personer. I grupp Hum-Sam uppkom antalet svarande till 38 personer. Två 
svarande studerade datavetenskap men eftersom de inte studerar en civilingenjörsutbildning tillhörde 
de ändå grupp Hum-Sam. 61 procent av de svarande tillhörde grupp Civ-Ing och 39 procent 
tillhörde grupp Hum-Sam.  

4.1.1 Demografi för de svarande 
I enkäten tillfrågades de svarande vilken typ av utbildning de studerar. Resultat visas i bild 4.1 nedan. 
 

 
4.1: Svarsfördelningen efter utbildning.  
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I enkäten tillfrågades de svarande vilket kön de hade. Resultat för grupp Civ-Ing och grupp Hum-
Sam visas i bild 4.2. 
 

 
4.2: Svarsfördelningen efter kön av grupp Civ-Ing och Hum-Sam. 

 

4.2 Enkätresultat 
Enkätfrågorna redovisas i den ordning de hade i enkäten, resultaten redovisas för varje grupp för sig 
där det anses vara av intresse. Alla frågor som redovisas var obligatoriska. 

4.2.1 Varför söker du information? 
 

 
Bild 4.5: Svarsfördelningen på frågan ”I vilket syfte söker du oftast information?” för grupp Civ-Ing och Hum-Sam.  

 
I enkäten var frågan en flervalsfråga. I alternativet “Övrigt” kunde man skriva in ett eget 
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svarsalternativ. Man kunde välja flera svarsalternativ om man tyckte mer än ett alternativ stämde 
som svar. I bild 4.5 redovisas resultatet på så sätt att alla svarsalternativ räknas en gång från 
respektive svarande, därav motsvarar inte summan av staplarna antalet svarande från respektive 
grupp. Av de 58 svarande från grupp Civ-Ing nämnde 97 procent att de söker information i syfte att 
få svar på en fråga. 80 procent svarade för att fördjupa sig inom ett visst ämne. 44 procent svarade 
för att få inspiration och fem procent skrev ett eget svarsalternativ. Av de 38 svarande från grupp 
Hum-Sam svarade 87 procent att de söker information i syfte att få svar på en fråga. 68 procent 
svarade för att fördjupa sig inom ett visst ämne. 26 procent svarade för att få inspiration och fem 
procent skrev ett eget svarsalternativ. 

4.2.2 Hur hittar du information?  
 

 
Bild 4.6: Svarsfördelningen på frågan ”När du söker efter information, hur finner du den?” för grupp Civ-Ing och Hum-Sam.  

 
Detta var en öppen fråga i vår enkät. I bild 4.6 redovisas hur många personer som i sitt svar nämnt 
ordet, därav motsvarar ej summan av staplarna antalet svarande från respektive grupp. Av 58 
svarande från grupp Civ-Ing så svarade 97 procent att de använde Google. 15 procent svarade 
Internet. Tre procent svarade vänner, familj eller bekanta. 29 procent nämnde Wikipedia. 14 procent 
nämnde bibliotek eller böcker. Tio procent nämnde databaser. Av 38 svarande från grupp Hum-Sam 
så svarade 68 procent att de använde Google. 13 procent nämnde Internet. 13 procent svarade 
vänner, familj eller bekanta. Åtta procent nämnde Wikipedia. Elva procent nämnde bibliotek eller 
böcker. 16 procent nämnde databaser.  
 
Elva procent av de svarande i grupp Hum-Sam angav inte att de använder sig av någon typ av 
elektroniskt verktyg. I grupp Civ-Ing angav alla någon typ av elektroniskt verktyg. 
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4.2.3 Varför använder du dig av en söktjänst?  

 
Bild 4.7: Svarsfördelningen på frågan ”Varför använder du dig av en söktjänst?” för grupp Civ-Ing och Hum-Sam.  

 
Detta var en öppen fråga i enkäten. I bild 4.7 redovisas hur många personer som i sitt svar nämnt 
respektive ord, därav motsvarar inte summan av staplarna antalet svarande från respektive grupp. 
Bland de 58 svarande i grupp Civ-Ing nämnde tolv procent att anledningen var att söktjänster var 
smidiga. 38 procent nämnde att de var snabba. Två procent nämnde att söktjänster var gratis. Tio 
procent nämnde att anledningen var att det var enkelt och 21 procent av gruppen nämnde att de var 
lätta och bekväma. Tre procent nämnde att det var för att söktjänster är störst och mest överlägsna. 
Två procent av grupp Civ-Ing nämnde att de använde söktjänster på grund av vana. 
 
I grupp Hum-Sam var det tre procent av de 38 svarande som nämnde att de var smidiga. 34 procent 
nämnde att de var snabba. Tre procent nämnde att anledningen var för att de är gratis och 18 
procent nämnde att de var enkla. Fem procent av nämnde att de var lätta och bekväma. Tre procent 
från grupp Hum-Sam nämnde att de använde söktjänster på grund av vana. 
 
16 procent i grupp Civ-Ing och 47 procent i grupp Hum-Sam hade missförstått frågan. Dessa 
respondenters svar behandlade snarare frågan vad de använder söktjänster till.  
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4.2.4 Vilka söktjänster använder du? 
 

 
4.8: Svarsfördelningen på frågan “Vilken/vilka söktjänster brukar du använda dig av när du söker information på Internet?” 

för grupp Civ-Ing och Hum-Sam.  
 
I enkäten var frågan en flersvarsfråga. Man kunde välja flera svarsalternativ om man tyckte att mer 
än ett alternativ stämde som svar. Under fliken Övrigt kunde man skriva in ett eget svarsalternativ. I 
bild 4.8 har svarsalternativen räknats separat från respektive svarande, därav motsvarar inte summan 
av staplarna deltagarna från vardera gruppen. Av grupp Civ-Ing svarade 98 procent Google, två 
procent AOL Search, två procent Bing, tre procent Yahoo! och tre procent Övrigt. Av grupp Hum-
Sam svarade 100 procent Google och elva procent Övrigt.  

4.2.5 Har du reflekterat över hur en söktjänst fungerar? 
 

 
Bild 4.9: Svarsfördelningen på frågan ”Har du någon gång reflekterat över hur en söktjänst fungerar?” för grupp Civ-Ing. 
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I bild 4.9 kan utläsas att av de 58 svarande från grupp Civ-Ing på frågan om de reflekterat över hur 
en söktjänst fungerar svarade 84 procent ja och 16 procent nej.  
 

 
Bild 4.10: Svarsfördelningen på frågan ”Har du någon gång reflekterat över hur en söktjänst fungerar?” för grupp Hum-Sam. 

 
I bild 4.10 kan utläsas att av de 38 svarande från grupp Hum-Sam på frågan om de reflekterat över 
hur en söktjänst fungerar svarade 71 procent ja och 29 procent nej.  

4.2.6 Är du medveten om Googles anpassning? 
 

  
Bild 4.11: Svarsfördelningen på frågan ”Anser du dig vara medveten om den anpassning som Google gör åt dig vid en sökning?” 

för grupp Civ-Ing.  
 
I bild 4.11 kan utläsas att av de 58 svarande från grupp Civ-Ing på frågan om de anser sig vara 
medvetna om den anpassning som Google gör, svarade 72 procent ja och 28 procent nej.  
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Bild 4.12: Svarsfördelningen på frågan ”Anser du dig vara medveten om den anpassning som Google gör åt dig vid en sökning?” 

för grupp Hum-Sam.  
 
I bild 4.12 kan utläsas att utav de 38 svarande från grupp Hum-Sam svarade 68 procent ja och 32 
procent nej.  

4.2.7 Hur tror du att Google anpassar sökresultaten? 
Detta var en öppen fråga i enkäten och de allra flesta svarande har gett fler än ett exempel på hur de 
tror att Google anpassar sökresultaten. Sammanlagt var det 81 procent av grupp Civ-Ing som angav 
något korrekt exempel. Av grupp Hum-Sam var det 63 procent som angav något korrekt exempel.  
 
I grupp Civ-Ing angav 63 procent att de tror att Google anpassar sökresultaten efter deras egen 
sökhistorik. 19 procent nämnde exempel på sätt som inte var en del av den personliga anpassningen, 
exempelvis vilka sidor som har flest besökare eller länkar. 17 procent svarade även att de trodde att 
demografiska egenskaper delvis låg till grund för anpassningen. 14 procent svarade att de trodde 
reklam och sponsrade resultat hade en påverkan. Sju procent visste inte alls och gav inget exempel 
på vad de trodde. Tre procent förstod inte frågan.  
 
I grupp Hum-Sam svarade 63 procent att de trodde att sökhistorik var en betydande komponent 
som möjliggör anpassningen. 26 procent nämnde att reklam och sponsrade resultat hade en 
påverkan. 21 procent nämnde att demografiska egenskaper om användaren var en underliggande 
betydelse för anpassningen. Åtta procent nämnde generella faktorer så som sidornas aktivitet och 
besöksstatistik. Elva procent, hade ingen aning och gav inga exempel. Fem procent förstod ej frågan.  
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4.2.8 Har du anpassat ditt användande på grund av den personliga anpassningen? 

 
4.13: Svarsfördelningen på frågan “Har du någon gång reflekterat över detta och anpassat ditt användande?” för grupp Civ-Ing 

och Hum-Sam.  
 

I bild 4.13 kan utläsas att av de 58 svarande i grupp Civ-Ing var det 69 procent som svarande nej, att 
de inte hade anpassat sitt användande. Nio procent svarade endast ja, att de hade anpassat sitt 
användande, och 22 procent svarade ja och angav exempel på hur de anpassat sitt användande. 
Exempelvis genom att rensa historik och cookies, öppna en inkognitoflik, använda en plugin i 
webbläsaren, logga ut från Gmail, använda DuckDuckGo, undvika Google Chrome eller använda 
andra tjänster för att undvika spårning. I grupp Hum-Sam var det 79 procent som svarade att de inte 
hade anpassat sitt användande, elva procent svarande endast ja på frågan och sju procent svarade ja 
och angav exempel som att: Öppna en inkognitoflik, logga ut från Gmail och Facebook samt ta bort 
cookies. Tre procent i gruppen Hum-Sam svarade vet ej.  
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4.2.9 Vad tycker du om personlig anpassning? 
 

 
Bild 4.14: Svarsfördelningen på frågan ”Vad tycker du om den personliga anpassningen?” för grupp Civ-Ing.  

 
I bild 4.14 visas att av de 58 svarande i grupp Civ-Ing hade 62 procent enbart en positiv inställning 
till personliga sökresultat och sju procent hade en enbart negativ inställning. 29 procent kunde se 
både fördelar och nackdelar och två procent hade ingen åsikt.  
 

 
Bild 4.15: Svarsfördelningen på frågan ”Vad tycker du om den anpassningen?” för grupp Hum-Sam.  
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I bild 4.15 visas att av de 38 svarande i grupp Hum-Sam hade 32 procent enbart en positiv 
inställning och 21 procent enbart en negativ inställning till den personliga anpassningen. 29 procent 
kunde både se fördelar och nackdelar med den personliga anpassningen. 18 procent hade ingen åsikt 
i frågan.  

4.2.10 När är personlig anpassning bra? 
På frågan “När är den personliga anpassningen bra?” hade alla de svarande i grupp Civ-Ing angett 
minst en positiv konsekvens av den personliga anpassningen. Vissa av de nämnde även något 
negativt om anpassningen och ifrågasatte den, men kunde se positiva aspekter. Generellt sett 
handlade svaren om att den personliga anpassningen sparar dem tid samt om att träffarna blir mer 
relevanta. Vissa personer, med positiv inställning, tar dock upp vissa restriktioner som: “Så länge 
informationen inte är skadande för individen och så länge den behandlas anonymt i programmet” 
och “Vid med [sic] triviala saker som t.ex. populärkultur”. 
 
Bland de svarande i grupp Hum-Sam kunde 94 procent ange minst ett exempel på när personlig 
anpassning kan vara bra. Exempelvis när likartad och relaterad information eftersöktes samt när man 
vill finna något snabbt. Tre procent i gruppen kunde inte finna något positivt utan svarade: “I 
princip aldrig”. Tre procent hade en stark negativt attityd till den personliga anpassningen, men 
valde ändå att ta upp en positiv aspekt trots att personen inte gillade den personliga anpassningen: 
“Jag tycker faktiskt inte att det är google:s uppgift att bestämma vad jag gillar och inte. Jag gillar det 
inte men självfallet kan det vara smidigt om man enkelt vill få veta något och google hjälper en på 
traven.”. 

4.2.11 När är personlig anpassning dålig? 
På frågan “När är den personliga anpassningen dålig?” kunde svaren delas upp i sex olika kategorier. 
Den kategori som står för majoriteten av svaren, 53 procent hos grupp Civ-Ing respektive 55 
procent hos grupp Hum-Sam, handlade om oro för att information undanhålls användaren eller att 
anpassningen är dålig om man vill vidga sina vyer. Den andra kategorin handlar om reklam och om 
att Google samlar information och försöker sälja den till företag och använda den i reklamsyfte. Hos 
grupp Civ-Ing var det tolv procent som hade denna typ av åsikt och hos grupp Hum-Sam var det 26 
procent. Den tredje typen av åsikt var uttryckt oro över vad Google faktiskt gör med den insamlade 
informationen. Respondenterna uttryckte en oro för att känslig information kunde lagras och 
missbrukas. Det var 25 procent av grupp Civ-Ing uttryckte denna typ av åsikt respektive elva 
procent av grupp Hum-Sam. Den fjärde kategorin innehöll fem procent av grupp Civ-Ing, som 
visade oro som kan sammanfattas som att Google har dolda avsikter eller aktivt försökte vilseleda 
användaren. Hos grupp Hum-Sam fanns det ingen som visade denna typ av åsikt. Tre procent av 
grupp Civ-Ing och fem procent av grupp Hum-Sam hade ingen åsikt i frågan. Två procent av grupp 
Civ-Ing tyckte att anpassningen aldrig är dålig medan tre procent av grupp Hum-Sam tyckte att 
anpassningen alltid är dålig. 

4.2.12 Beror din åsikt på vilken information som söks? 
På frågan “Beror din åsikt om anpassningen på vilken typ av information som söks?” svarade 50 
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procent från grupp Civ-Ing ja och 29 procent svarade nej. Tre procent uttryckte att den förmodligen 
eller delvis berodde på typ av information. Nio procent, hade ingen åsikt och sju procent förstod 
inte frågan. Två procent svarade inte på frågan. I grupp Hum-Sam svarade, utav 38 svarande, 45 
procent ja och 37 procent svarade nej. Fem procent svarade att den till viss del gjorde det. Fem 
procent hade ingen åsikt i frågan och fem procent förstod inte frågan. Tre procent svarade inte på 
frågan genom att skriva “-”.  

4.3 Introduktion till intervjuresultat 
Intervjuerna varade 15-20 minuter. Tanken var att alla intervjuer skulle hållas på traditionellt vis men 
så blev inte fallet, utan en av intervjuerna hölls via telefon. Vid varje intervju utdelades de 
individuella enkätsvaren, i pappersform eller elektroniskt, till respektive intervjuobjekt.  

4.4 Resultat för intervjuer 
Totalt utfördes åtta intervjuer med fyra personer från grupp Civ-Ing och fyra personer från grupp 
Hum-Sam. Person 1, person 2 och person 3 är män som tillhör grupp Civ-Ing. Person 4 är kvinna 
och tillhör grupp Civ-Ing. Person 5 och person 6 är kvinnor som tillhör grupp Hum-Sam, person 7 
och person 8 är män som tillhör grupp Hum-Sam.  

4.4.1 Intervjuer med grupp Civ-Ing 
Person 1 uttryckte i sina enkätsvar en positiv inställning till personliga sökresultat och att det oftast 
är bra. Det framgick även under intervjun att han var positiv till den anpassning som Google gör. 
Han nämnde dock att han använt sig av en annan söktjänst, DuckDuckGo, för att slippa den 
personliga anpassningen. Han valde att göra detta för att han tänkte att den personliga anpassningen 
kanske inte bara var bra. Men tjänsten var väldigt dålig, han fick inte fram träffar som han var 
intresserad av. Han pratade om att han fick olika resultat med DuckDuckGo och Google. Träffarna 
var sämre men det gjorde dem varken mer eller mindre rätt enligt honom. De negativa aspekter som 
han nämnde i både sin enkät och intervju var att de personliga sökresultaten kanske kunde vara till 
nackdel då man ville vidga sina vyer.  
 
I enkäten framgick det att person 2 hade en positiv inställning till personlig anpassning samt att han 
hade en stor tillförlit till Google. Han angav reklam som en negativ konsekvens av den personliga 
anpassningen i sin enkät. I intervjun nämnde person 2 att reklamanpassning kan vara störande när 
ett företags reklam förekommer frekvent på olika hemsidor. Han berättade att det är Google som 
anpassar sig efter honom, inte tvärtom. I intervjun framgick det att person 2 tycker att Google har 
dem bästa tjänsterna. Den information som Google får tillgång till, exempelvis via Gmail, hade han 
inget emot. Han litade på att de inte kommer att användas i elakt syfte, mer än för att tjäna pengar.  
 
I enkäten framgick det att person 3 hade en försiktigt positiv inställning till personliga sökresultat, 
men han ansåg att den personliga anpassningen var ett enormt verktyg för honom. I intervjun 
framgick det att när den personliga anpassningen inte fungerar upplevde person 3 en känsla av 
irritation. Detta har skett när han, enligt honom själv, befunnit sig utanför sin geografiska zon. Han 
nämnde i intervjun att många av de saker Google gör i sin anpassning gjordes för honom, men 
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också mot honom.  
 
Det framgick i enkäten att person 4 var relativt påläst inom ämnet filterbubblor. Hon nämnde i 
svaren att hon har läst boken “The Filter Bubble” (Pariser, 2011) och gav i övrigt uppfattningen att 
hon kände en viss oro inför personliga sökresultat. Under intervjun så berättade hon återigen att hon 
har läst denna bok och att hon kunde se vissa risker med att ha personliga sökresultat. Däremot 
framgick det att hon, trots att hon läst boken, egentligen inte var speciellt oroad. Hon berättade att 
hon tycker det är underligt att det inte framgår tydligare att Google gör denna anpassning och hon 
tyckte att det borde vara mer synligt för användarna. Hon trodde att filterbubblor kan vara farligt i 
vissa avseenden, inom religiösa eller politiska sammanhang om man bara omgavs av likasinnade. 
Hon trodde däremot att riskerna var ganska små och att det påverkade minimalt i det stora hela, då 
flera faktorer spelade in. 

4.4.2 Intervjuer med grupp Hum-Sam 
Person 5 uttryckte i sin enkät att hon inte hade speciellt bra koll på vad personlig anpassning 
egentligen innebar men tyckte att det lät ganska bra. Hon uttryckte i sin intervju att hon inte brydde 
sig om vad hon använde för söktjänst egentligen. Däremot så använde hon inte Google vid 
skolrelaterade informationssökningar, då skolan hon studerar vid ansåg att det inte var vetenskapligt. 
Hon berättade att hon inte hade tänkt på att det finns personliga sökresultat. Hon hade märkt att 
viss reklam anpassades på Facebook men aldrig reagerat på något hos Google. Hon tyckte att 
reklamen på Facebook inkräktade på hennes privatliv men brydde sig inte om att det gjordes en 
anpassning på Google. Person 5 verkade ha en relativt negativ attityd till Google som söktjänst då 
hon tyckte att allt fick finnas på Google och att det inte var tillförlitligt. Detta skulle dock aldrig 
hindra henne från att googla då hon själv kunde avgöra vad som var relevant eller inte. 
 
Enkäten visade att person 6 hade en försiktigt positiv inställning till personliga sökresultat. I 
intervjun framgick det att hon litade på att hennes information, som användes när Google anpassade 
sökresultaten, inte säljs vidare samt att hon inte tror att de kan göra så mycket med den 
informationen som kan drabba henne personligen. I intervjun uttrycker hon en viss oro över att 
Google har bra koll på henne då de vet vad som är relevant för henne vid en sökning.  
 
Person 7 uttrycker i sin enkät en försiktigt positiv inställning till personliga sökresultat. Han hade en 
starkt positiv inställning till Google och under intervjun framgick det att han googlade mycket. Han 
tyckte att det var intressant att Google kunde ha så pass bra koll och att det var enkelt att kartlägga 
en person. Han nämnde att han trodde att man kan känna sig övervakad och dra paralleller till ett 
övervakningssamhälle av detta, men så kände inte han. Person 7 berättade att han ibland surfade i så 
kallade inkognitoflikar, där historiken inte sparades. Anledningen till detta var att han inte ville att 
exempelvis skolan han gick på skulle kunna se om han sökt efter tvivelaktigt material. 
 
I enkäten framgick det att person 8 hade en positiv, men ifrågasättande, inställning till personliga 
sökresultat. I intervjun uttryckte person 8 att det var onödigt att anpassa sitt användande, med 
hänsyn till personliga sökresultat, eftersom han sökte information tills han hittade det han letade 
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efter. Han var osäker på vilka konsekvenser personliga sökresultat kunde ha men han tyckte att den 
personliga anpassningen var hjälpande då det ledde in på ett spår man kunde tänkas gilla. Samtidigt 
tog han upp att det kunde leda till ett träsk.  
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5. Metod- och källkritik  
I detta avsnitt presenteras metod- och källkritik av vårt arbete.  

5.1 Litteratur  
Information om hur Google anpassar sina sökresultat som presenteras i vår litteraturgenomgång är 
hämtad från Googles egen hemsida. Detta kan resultera i att informationen inte är objektiv. Detta 
har vi varit medvetna om under vår arbetsgång men i och med att mycket av Googles 
affärsverksamhet är sekretessbelagt har vi haft svårt att se deras arbete ur olika synvinklar.  

5.2 Utformning av enkätfrågor 
I enkäten var det många svarande som misstolkade frågan “Varför använder du dig av en söktjänst?”. Det 
var 16 procent av grupp Civ-Ing och 47 procent av grupp Hum-Sam. Sammanlagt var det 28 
procent av alla svarande som missförstod frågan. Detta tyder på en brist i formuleringen av frågan 
vilket vi förmodade skulle upptäckas genom att vi testade vår enkät på ett antal personer innan vi 
gav ut enkäten. Vad vi bör ha tänkt på när vi testade enkäten var att se till att förutsättningarna för 
våra testpersoner skulle vara så lika som möjligt som de för målgruppen. Vi gav våra testpersoner tid 
att gå igenom enkäten i lugn och ro och våra testpersoner la, på grund av deras relation till oss 
författare, ned mycket tid på enkäten. Detta skiljer sig från de svarande med tanke på att man ofta 
som svarande vill göra klart enkäten fort och gå vidare. Att en majoritet av de som missförstod 
frågan tillhörde grupp Hum-Sam kan förklaras med att vi tillhör grupp Civ-Ing. Studenter inom 
samma grupp kan ha enklare att förstå varandra. Vi borde ha utfört fler tester på enkäten och haft 
testpersoner från vår målgrupp.  

5.3 Kvalitativ undersökning  
Syftet med att ha en kvalitativ undersökningsmetod i kombination med en kvantitativ 
undersökningsmetod var att den skulle ge oss en djupare inblick och förståelse kring attityden till 
personliga sökresultat. Därmed valde vi att hålla ostrukturerade intervjuer. Vårt mål var att intervjun 
skulle likna en konversation där intervjuobjektet skulle styra i vilken väg intervjun skulle ta. Men 
intervjuerna gav oss inte en djupare förståelse, då intervjuobjekten inte hade fler tankar att tillägga än 
vad som togs upp i enkäten. För att intervjuerna skulle varit till nytta hade vi behövt utforma 
enkäterna med stängda frågor för att sedan kunna ställa öppna frågor under intervjuerna. Det hade 
krävt att vi utfört fler intervjuer för att kunna få en uppfattning om studenternas attityder. Detta kan 
ses som ett resultat i sig då det dels tyder på att ämnet inte är så pass analyserbart som vi trott men 
också att intresset hos våra intervjuobjekt inte var stort. Många var inte insatta och hade inte mer att 
tillägga än vad som togs upp i enkäten. Ytterligare en nackdel med att ha frivilliga intervjuobjekt 
observerades då de frivilliga nästan uteslutande bestod av personer med en relation till oss. Detta 
kan ha påverkat deltagarna i avseendet att de gett svar för att försöka hjälpa och föra 
undersökningen i en viss riktning.  
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6. Analys 
I detta avsnitt presenteras analys av enkätens resultat och intervjuer. Avsnittet 
analyserar, med utgångspunkt i undersökningens arbetsfrågor, resultaten och jämför 
dem. Vidare bekräftar analysen att våra avgränsningar är motiverade.  

6.1 Fokus på Google i undersökningen är motiverat 
Vår undersökning har fokuserat på Google och den personliga anpassning som de gör för att ge 
användaren bättre sökresultat. Bland de svarande av enkäten hade 96 av 97 studenter använt sig av 
Google och en majoritet hos både grupp Civ-Ing och Hum-Sam svarade att de använder Google när 
de söker information. Detta överensstämmer med statistiken över användandet av Google som tas 
upp i teoriavsnittet samt styrker vår avgränsning att endast fokusera på Google. Det bekräftar också 
att undersökningens målgrupp är motiverad.   

6.2 Demografin av könsfördelningen är representativ 
I grupp Civ-Ing är 64 procent av de svarande män och 36 procent kvinnor. Dessa siffror ligger nära 
de siffror som Högskoleverket publicerat för könsfördelningen på högre utbildning år 2008. I grupp 
Hum-Sam var 74 procent kvinnor och 26 procent män, detta ligger också nära de siffror som 
presenterats i teoriavsnittet. Dessa siffror är från 2008 men vår empiri styrker att fördelningen inte 
kan ha förändrats radikalt sedan dess. 

6.3 Hur medvetna är studenterna om Googles personliga anpassning? 
En klar majoritet av de svarande från båda grupperna ansåg sig vara medvetna om hur Google 
anpassar sökresultaten. När studenterna fick ge exempel på hur de trodde att Google anpassat 
sökresultaten visade det sig att fler svarande, än vad som angett att de ansåg sig vara medvetna, från 
båda grupperna kunde ange minst ett korrekt exempel. Här observerades en skillnad mellan 
grupperna då en större andel från grupp Civ-Ing var mer medvetna än de själva trodde. De exempel 
som gavs på detta var främst att Google anpassade resultaten med hänsyn till sökhistorik och 
tidigare besökta hemsidor. Sedan fanns en relativt stor andel i båda grupperna som nämnde 
demografiska egenskaper. I grupp Hum-Sam noterades en stor andel som svarade reklam 
och sponsring.  
 
I enkäten, efter det att studenterna fått en beskrivning av hur Google anpassar sina sökresultat, 
ombads dem att ge exempel på när Googles personliga anpassning kan vara dålig. Lite mer än 
hälften från respektive grupp ansåg att anpassningen kan vara dålig för att viss information 
undanhålls användaren. Detta är en av de konsekvenser som filterbubblan för med sig.  
 
I grupp Civ-Ing var det åtta studenter som nämnde begreppet filterbubbla och två personer som 
nämnde ordet bubbla. Ingen student i grupp Hum-Sam nämnde något av begreppen, trots att en 
majoritet av grupp Hum-Sam tog upp det som filterbubblan innebär i sina enkätsvar. Vi tolkar detta 
som att studenter från grupp Civ-Ing i högre grad är pålästa inom ämnet, men att grupperna i lika 
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stor utsträckning kan se filterbubblans effekter som en negativ konsekvens av den personliga 
anpassningen.  
 

6.4 Vad anser studenterna om den personliga anpassningen  
Det var en betydande skillnad mellan grupperna i hur stor andel studenter som endast var positiva 
till den personliga anpassningen. Hos grupp Civ-Ing var det 62 procent och hos grupp Hum-Sam 
var det 32 procent. Andelen hos grupp Hum-Sam som endast var negativ var däremot tre gånger så 
stor som andelen hos grupp Civ-Ing, 21 procent respektive sju procent. Även andelen av grupp 
Hum-Sam som saknade åsikt om den personliga var markant större än andelen hos grupp Civ-Ing, 
16 procent respektive två procent. Andelen studenter i vardera grupp som kunde se både fördelar 
och nackdelar var exakt lika stora. 
 
Alla i grupp Civ-Ing kunde nämna något positivt om den personliga anpassningen och 94 procent av 
grupp Hum-Sam nämnde något positivt. Av de återstående sex procenten angav tre procent inte 
något positivt och tre procent kunde ange något positivt men belyste att dess nackdelar överväger 
dess fördelar. Detta visar en liten procentuell skillnad grupperna emellan, av antalet svarande som 
kan se på den personliga anpassningen ur en positiv synvinkel. Trots att det hos båda grupperna 
fanns en relativt stor andel som enbart var positiva kunde alla studenter, utom en person från grupp 
Civ-Ing, se negativa aspekter med den personliga anpassningen.  
 
Om man ser till hur medvetna de båda grupperna var om hur Google anpassar sina sökresultat, 
utifrån andel korrekta exempel, var det en procentuell skillnad på 14 procent. Studenterna i grupp 
Civ-Ing var alltså mer medvetna än de i grupp Hum-Sam. Denna skillnad skulle kunna ha varit 
kopplad till den skillnad på 16 procent som fanns mellan grupperna i hur många som saknade åsikt 
om den personliga anpassningen. Efter att ha gått tillbaka till enkätsvaren såg vi dock att bland de 
studenter som svarat att de inte är medvetna var det mer än hälften som ändå hade en åsikt i frågan. 
Vi kan således inte se någon korrelation mellan avsaknad av åsikt och avsaknad av kunskap inom 
ämnet. 

6.5 Beror studenternas åsikt på typ av information?  
Hälften av studenterna från grupperna svarade att deras åsikt om personlig anpassning beror på 
vilken typ av information som eftersöks. Knappt en tredjedel från respektive grupp svarade att typen 
av information inte spelade någon roll. Detta visar att en majoritet av studenter från de båda 
grupperna har en åsikt som beror på typ av information.  

6.6 Försöker studenterna ta hänsyn till personlig anpassning?  
I grupp Civ-Ing var det en tredjedel av studenterna som anpassat sitt användande till den personliga 
anpassningen till skillnad mot grupp Hum-Sam där det knappt var en femtedel. I enkätsvaren var det 
en stor andel från respektive grupp som reflekterat över den personliga anpassningen, men inte 
anpassat sitt användande.  
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7. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras diskussion av enkät- och intervjuresultatet. Vi diskuterar 
skillnader och likheter samt samband mellan medvetenhet, attityd och användande. 
Vidare tar avsnittet upp möjliga orsaker till resultatet.  

7.1 Likheter mellan grupperna 
Det var en majoritet av studenterna i bägge grupper som var positiva till den personliga 
anpassningen. Detta tyder på att studerande vid högre utbildning i vår studie är positiva till personlig 
anpassning.  
 
Grupperna delade en oro och ett obehag rörande den insamling av information Google gör för att 
möjliggöra den personliga anpassningen. Dessa åsikter är inte kopplade till sökresultaten i sig utan till 
den insamling av information som Google bedriver för att kunna erbjuda personlig anpassning. 
Trots att en stor del från vardera grupp kände oro var det ingen av de svarande som avstod från att 
använda Googles tjänster för att undvika insamlingen av information. Detta tolkar vi som att den 
upplevda oron hos de svarande inte är särskilt påtaglig eller viktig, då ingen av de svarande slutat att 
använda Googles söktjänst. Vi tolkar det även som att det tyder på att de upplevda fördelarna 
överväger dess nackdelar.  

7.2 Skillnader mellan grupperna 
De skillnader vi observerat mellan grupp Civ-Ing och grupp Hum-Sam är att grupp Civ-Ing är 
betydligt mer positiva till personliga sökresultat och att de i högre grad är medvetna om hur Google 
anpassar sökresultat. Vi har däremot inte kunnat identifiera lika tydliga skillnader grupperna emellan 
vad gäller medvetenhet om de negativa effekterna av en filterbubbla. Flera studenter i grupp Civ-Ing 
nämner att personlig anpassning kan vara dålig om man vill vidga sina vyer. Detta verkar dock inte 
påverka deras positiva inställning till anpassningen. Grupp Civ-Ing ser anpassningen som något som 
endast är dem till fördel, även om det kanske inte är fallet. Grupp Hum-Sam är relativt insatta i hur 
Google anpassar sina sökresultat, men är mer skeptiska till anpassningen.  
 
En andel av grupp Hum-Sam använde sig inte av något elektroniskt verktyg när de sökte 
information. Detta styrker det vi tidigare nämnt i vår litteraturgenomgång, att studenter som studerar 
annan typ av högre utbildning finner det svårt att vara beroende av teknik när de gör en 
informationssökning (Catalano, 2013).  

7.3 Möjliga orsaker till skillnaderna 
Orsaker till skillnaderna grupperna emellan har inte varit föremål för vår undersökning, men vi har 
observerat vissa möjliga anledningar som kan vara av betydelse.  

7.3.1 Har skolan en påverkan?  
Skillnaderna grupperna sinsemellan kan bero på attityder hos högskolan eller universitet som 
studenten studerar på. Detta noterades under intervjun med person 5 då hon i sin utbildning på 
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Stockholms Universitet uppmanas att använda deras skolbibliotek och databaser samtidigt som hon 
nästintill blir avrådd från att använda Google då det ej anses vara vetenskapligt. Detta kan jämföras 
med civilingenjörsutbildningen på Medieteknik vid KTH där det ingår i kursplanen av 
Kandidatexamensarbetet att använda Google Scholar. Detta styrker att skillnaderna i attityd mellan 
grupperna kan förklaras av högskolans eller universitetens attityd.  

7.3.2 Sparar tid 
En anledning till att studenter använder sig av Google och generellt sett har en positiv inställning, 
trots att de kan se negativa konsekvenser av den personliga anpassningen, kan vara kopplat till 
Catalanos tidigare forskning som visar på att studenter accepterar källor och information av lägre 
kvalitet om det sparar dem tid. Vi ser i resultatet att studenterna använde sig av söktjänster för att 
det var enkelt, smidigt och snabbt. Detta kan tyda på att studenterna fastnat i en filterbubbla och 
därför får en mer passiv strategi till att söka information, genom att välja den information som 
presenteras högst upp bland sökresultaten för att det sparar dem tid. Den begränsning av 
information som många av studenterna kan se som en dålig effekt överskuggas av söktjänstens 
snabbhet och enkelhet. Utan personlig anpassning skulle informationssökning ta längre tid för 
användaren eftersom sökresultaten inte skulle vara anpassade efter användaren. Detta skulle försvaga 
söktjänsten, då snabbhet var en av de styrkor som studenterna nämnt.  

7.4 Är studenterna fast i filterbubblan? 
Filterbubblan möjliggörs på grund av personlig anpassning på Internet och för med sig flertalet 
negativa konsekvenser. Ett stort antal av alla svarande studenter nämnde att de såg negativa 
konsekvenser av personlig anpassning som stämmer överens med dem för en filterbubbla. Trots 
detta var det ändå en majoritet som var positiva till den personliga anpassningen. Deras positiva 
inställning kan bero på att de kan se de kortsiktiga konsekvenserna av personliga sökresultat, att man 
får en begränsad mängd information, men det fanns ingen student som har tagit upp vad 
konsekvenserna kan bli på lång sikt. Som Pariser nämnt så begränsas vi av en filterbubbla, både med 
avseende på kreativitet och också innovation (Pariser, 2011).  
 
I vissa av intervjuerna framgick också att vissa av studenterna, trots att de var medvetna om den 
personliga anpassningen, var övertygade om att de ändå skulle kunna avgöra om informationen som 
presenterades var relevant. Detta tyder på att vissa av studenterna tror sig kunna hantera och ta 
hänsyn till den personliga anpassningen när de gör en informationssökning. Denna upplevda 
kontroll stämmer dock inte överens med verkligheten. För att vi ska fortsätta söka information 
behövs ett informationsglapp (Case, 2012), och filterbubblan tar bort detta glapp. Dessa studenter 
trodde ändå inte att de befann sig i en filterbubbla trots att det kan ha varit fallet. 

7.5 Samband mellan medvetenhet, attityd och användande 
I vårt syfte presenterar vi en hypotes om ett möjligt samband mellan kunskap inom ett ämne och en 
strävan till att motverka de negativa konsekvenserna av en filterbubbla. Vi utgick ifrån att en 
medvetenhet inom ämnet skulle resultera i att man i större utsträckning försökte motverka sin 
filterbubbla. Grupp Civ-Ing var mer medvetna än grupp Hum-Sam och de hade i större utsträckning 
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anpassat sitt användande. Om detta kan ses som en strävan till att motverka de negativa 
konsekvensernas av en filterbubbla är svårt att avgöra då orsaken inte går att fastställa utifrån våra 
enkätsvar. Däremot styrker det vår hypotes. 

Hos grupp Civ-Ing, där det procentuellt sett var fler studenter som anpassat sitt användande, var det 
en absolut majoritet som var positiva till personlig anpassning. Vi kan därmed se ett visst samband 
mellan attityd och användande i vår undersökning. Att en positiv attityd hos grupp Civ-Ing har lett 
till att fler anpassat sitt användande för att motverka anpassningen är dock motsägelsefullt. Detta 
samband kanske därför snarare kan förklaras av den tidigare nämnda skillnaden i medvetenhet.  
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8. Slutsatser 
 
Vår undersökning visar att det finns skillnader i attityd till personliga sökresultat mellan grupperna. 
Studenter i vår undersökning som studerar en civilingenjörsutbildning är mer positiva till den 
personliga anpassningen av sökresultat än de studenter som studerar en annan typ av högre 
utbildning. Majoriteten av studenterna, från båda grupper, var positiva till den personliga 
anpassningen. De allra flesta kunde även se både fördelar och nackdelar med personlig anpassning. 
Ingen av de svarande hade valt att sluta använda en söktjänst eller byta till ett annat alternativ 
permanent. Detta tyder på att studenterna i vår undersökning upplevde att söktjänstens fördelar 
övervägde dess nackdelar.  
 
Ett samband, mellan attityd och användande, observerades i undersökningen. Sambandet tyder på 
att en positiv attityd i viss mån medförde att studenterna valt att anpassa sitt användande av 
söktjänsten Google. Vidare antyder materialet i vår analys på att det inte finns en korrelation mellan 
en avsaknad av åsikt inom ämnet och avsaknad av kunskap, de är två faktorer som är oberoende av 
varandra i vår undersökning.  
 
Av studenterna som studerar en annan typ av högre utbildning hade en större andel en negativ 
attityd till personlig anpassning. I denna grupp fanns även studenter som inte använde sig av 
elektroniska verktyg för att söka information.  
 
I vårt resultat har vi även data som indikerar att ett par av de svarande befann sig i en filterbubbla, 
då de var övertygande om att de kunde avgöra vilken information som var relevant i ett sökresultat.  
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9. Framtida forskning 
I detta avsnitt presenterar vi förslag på framtida forskning, med fokus på orsaker till och 
konsekvenser av attityder till personliga sökresultat.  
 
Under arbetes gång har vi noterat att studenter är intresserade av personlig anpassning, men ofta i 
den benämning att de är imponerade och att de tydligt kan se hur Googles anpassning underlättar 
för dem. Vi har i vår undersökning lagt märke till att många har en stor tillit till Google. Framtida 
forskning kan därför undersöka denna tillit till Google samt vad den kan resultera i. Det vore även 
intressant att undersöka om människors tillförlit och attityd till Google kan förändras beroende på 
om Google blir mer eller mindre öppna, rörande personlig anpassning, i framtiden. Skulle en större 
inblick i hur Google arbetar medföra en mer positiv attityd till anpassningen och därmed öka antalet 
personer som befinner sig i en filterbubbla?  
 
Då vår undersökning kommit fram till att det finns en skillnad i attityd kan det vara av intresse att 
undersöka orsakerna till detta. Forskning kan rikta in sig på att undersöka om olika högskolor och 
universitets attityd till att använda Google i utbildningssyfte påverkar studenternas attityd. 
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11.1 Enkät 
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11.2 Intervjuer 
 
Person 1 

Grupp: Civ-Ing 

Kön: Man 

Studerar: Civilingenjör 
 
 
Du har svarat att du endast använder dig av Google, varför är det så? 
 
Det är smidigast och bäst, behöver inte bli irriterad. Det är smidig integration med alla andra 
googletjänster.  
 
I enkäten fick du svara på frågan varför du använder dig av en söktjänst, det svar vi letade 
efter var inte vad du använder den till utan varför. Så varför använder du dig av en söktjänst?  
 
Det är Lättillgängligt. Jag kan få information var som helst och när som helst om man har internet, 
vilket man har. Det ger en bättre överblick. Om man ska ta ett alternativ typ en bok. Då måste man 
hitta rätt bok, vart i boken och läsa boken. Med söktjänst kan man få allt på två sekunder istället. 
 
I enkäten på frågan om han reflekterat över personlig anpassning och ombads beskriva sina 
tankar, så svarade du “Hur vet jag om jag får "rätt" svar och vad är "rätt" svar?”. Hur 
menar du? 
 
Ja alltså, DuckDuckGo prövade jag. För jag tänkte att det kanske är mindre bra ibland, med 
personlig anpassning. När jag gjorde det fick jag helt andra svar, men de är ju inte mer rätt för det. 
Jag fick fram andra resultat och det är annan information, men kanske inte rätt. Men det kräver mer 
av mig, att använda DuckDuckGo. Och det var sämre.  
 
Hur var det sämre? 
 
Ja det var irrelevanta saker, gamla saker. Man får mer aktuella träffar hos Google. Wikipedia, som jag 
använder mycket, kanske var längre ned bland resultaten.  
 
På frågan om du reflekterat över och anpassat ditt användande svarade du “Det är smidigt 
så in i helvete. Det finns nästan garanterat ett korrekt svar - eller ett svar jag söker efter - på 
första fem träffarna.”, men har du reflekterat om något annat eller anpassat ditt 
användande? 
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Inte annat än att det är bra. Jag använder inte DuckDuckGo. Det är svårt att säga rätt svar, jag vill ha 
det snabbt. Jag tycker inte jag ska behöva leta efter vad exempelvis ICA står för.  
 
Väljer du alltid de 5 första träffarna? 
 
Ja när det gäller triviala saker typ vad ICA står för eller vilken huvudstad ett land har. Då får man 
svaret. När jag skriver en uppsats så kanske inte de första 5 räcker. Man letar på ett annat sätt inte 
bara via Google. Det leder mig till andra ställen där ja kan hitta mer kunskap. Google ger mig bara 
korta svar. 
 
På frågan “Vad tycker du om denna personliga anpassning?” så svarade du “Utmärkt! Det 
ger mig en bättre användarupplevelse och minskar tiden jag behöver leta för att hitta rätt 
svar.”, hur ska vi tolka detta? 
 
Det positiva överväger. Det andra kanske inte är bra, men ja har ju bytt tillbaka av en anledning. Det 
fungerar bra, det är inte bara för att dem var satan som man använder det. 
 
På frågan “När kan personlig anpassningen vara bra?” så svarade du “vid de flesta 
tillfällen”. Kan du ge ett exempel på varför det är bra? 
 
När man vill ha aktuella träffar, inte aftonbladet men kanske sidor ja brukar besöka. Oftare seriösa 
nyhetssidor kanske på gott och ont. Om man söker efter kontroversiella ämnen är det enklare och 
man får åsikter man håller med om. Det är bekvämt, men kanske inte rätt. 
 
 
På frågan “När kan personlig anpassningen vara dålig?” så svarade du “När man vill vidga 
vyerna eller hitta källor/svar som man inte vanligtvis vänder sig till.”, har du upplevt detta? 
 
Nej men jag har exempel, typ åsikter om situationen i Ukraina. Det är lätt att hitta västvärldens 
åsikter om hur det är där. Men om man vill ha ryska sidans version så är det inget ja får upp. Den 
mindre sidans åsikter är svårare att hitta. Men utmaningen är lika stor att hitta den via Google eller 
DuckDuckGo. Då är det bättre utan min filtrering.  
 
På frågan “beror din åsikt om anpassningen på vilken typ av information som söks?” så 
svarade du “Ja, absolut. Vissa objektiva fakta är bäst att hitta snabbt, men om jag vill ha 
åsikter om homoäktenskap kanske jag inte vill ha upp sidor som enbart stödjer min vy 
(vilket kan vara fallet om man... ofta läser på sidor som är politiskt vinklade på det sättet - 
mer applicerbart på USA kanske)” Vad tycker du om att du bara får information som stödjer 
din vy? 
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Om man inte är ute efter åsikter är det viktigt att det är objektivt så klart, eller det är alltid viktigt. 
Om man vill ha åsikter kan det vara problem.  
 
Det är ju inte så att man letar efter fighter på Internet. Man letar inte andra åsikter. Men ibland kan 
man leta efter anledningar varför folk inte håller med, vad är deras åsikt och vad grundar den sig i. 
Det kan vara intressant att förstå.  
 
Person 2 

Grupp: Civ-Ing 

Kön: Man 

Studerar: Civilingenjör 
 
Du har svarat att du endast använder dig av Google som söktjänst på internet, varför är det 
så? 
 
Tillräckligt bra, hittar alltid det jag söker efter, har aldrig behövt söka någon annanstans. Kan vara så 
att jag sökt specifik för en bostad på exempelvis Hemnet.  
 
I enkäten fick du svara på frågan varför du använder dig av en söktjänst, det svar vi letade 
efter var inte vad du använder den till utan varför. Så varför använder du dig av en söktjänst? 
 
Snabbt.  
 
Varför har du inte anpassat ditt användande?  
 
Google anpassar sig efter mig, inte tvärtom. Om jag söker efter speciell söker då vet jag att det går 
bra i nästa sökning. Jag försöker bara använda det som en söktjänst och tänker inte på hur mycket 
googla anpassar sig efter mig. Kanske efter hur jag tror de lägger upp sökningar, vad som ger bättre 
relevans än andra.  
 
På vilket sätt tycker du att den personliga anpassningen är bra?  
 
Hjälper mig att få relevanta resultat baserat på vad jag är intresserad av, men dåligt om de sållar bort 
sånt som jag är intresserad av. Om jag söker efter cyklar i största allmänhet dagen efter jag sökt efter 
en specifik cykel så kanske jag missar andra bra cyklar. Jag har inte upplevt detta själv i sökningen. 
 
I enkäten svarade du att det kan vara störande när reklam blir alltför riktad på frågan när 
den personliga anpassningen kan vara dålig. Hur märker du detta och vad känner du inför 
det?  
 
Jag köpte typ, en sak från amerikansk sida, batterier, sen så nu kommer den annonsen upp varannan 
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dag. På vilken sida som helst. Alla sidor som är med i samarbetet kan ta del av min information. det 
tycker jag kan vara, jag har inget problem med det, men störande för jag har inget större intresse av 
den hemsidan i övrigt. Jag vet inte om det exakt är Google som gör detta, störande, men inte … 
jobbigt. 
 
Varför bryr du dig inte om vad Google vet om dig? Vad menar du i ditt svar med att du “litar 
på dem för mycket”? 
Det är många som typ är rädda för att använda Google för att de läser information i mejl och 
sökningar och i allt man gör. Men jag litar på att de inte kommer använda det i elakt syfte, mer än att 
tjäna pengar. Men kanske dåligt om de blir köpta av ryssen. Vill veta vad de vill. 
Många som kan vara rädda som kan lika mycket som jag, men de kanske är mer paranoid lagda. Som 
FRA, jag är ingen terrorist har inget att dölja. Kommer inte bli personligt, Google kommer inte rikta 
sig in på mig. Tror inte det blir så.  
 
Google är gratis, bästa tjänsterna, som jag vet. Oavsett om de kostar pengar eller inte.  
 
Person 3 

Grupp: Civ-Ing 

Kön: Man 

Studerar: Civilingenjör 
 
Du har svarat att du endast använder dig av Google, varför är det så? 
 
Det som ger bäst träffar, ibland tvingas man använda Bing och dylikt, leta mer bland sökresultaten. 
Google anpassar sig för mig. Bra vetenskapliga komplement.  
 
I enkäten frågade vi om du reflekterat över hur en söktjänst fungerar och att du då gärna 
fick beskriva dina tankar. Då svarade du “Man har märkt att vissa sidor refereras till 
frekvent i flera olika sökningar trots att deras innehåll ofta inte är det man vill ha. Man 
förstår att sökmotoroptimering av hemsidor har blivit av stor vikt för att synas på nätet. Dels 
genom att betala för att hamna längre upp men också genom att på olika sett utnyttja 
googles metoder att göra individuella anpassningar av sökresultat för att nå de målgrupper 
man vill åt.” Vad menar du med att utnyttja dessa metoder? Med betalning, syftar du på 
annonser eller att hemsidor betalar sig uppåt i rankingen? 
 
Jag hade ett case på intervju, språkresa hamna så högt upp så möjligt då den refereras till mycket för 
att få sin sida så högt upp som möjligt. Samt annonsen, minut vis per dag. Anpassar sig personligt 
för mig när jag är inne på internet som mest.  
 
Har du testat att googla olika tidpunkter?  
Googlar samma sak på två olika tider. En skidresa i skolan, hamnar på olika ställen. Annonserna 
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bytts ganska ofta. Inte tänkt något på det, utan tänker att det sker mest slumpmässigt.  
 
Du svarade nej på frågan om du anser dig vara medveten om den anpassning som Google 
gör åt dig vid en sökning. Varför svarade du nej? Det ser ut som att du har bra koll.  
 
Det var mer ett mja.. Jag är medveten, men hur de gör det vet jag inte. Ligger väldigt mycket bakom, 
de har mycket information om mig redan. Jag tror inte jag kan kartlägga långt ifrån allt.  
 
När du upplevt känslan av att anpassning försvårar dina träffar, vad har du känt då? 
 
Ibland får jag tyska sökträffar, varför? Anpassar sig fel när man är utanför sin zon. Är jag i London, 
blir jag irriterad, detta är något som bara ska funka. Här hemma går det snabbt, måste ske utomlands 
med. Ska man använda en annan söktjänst? En restaurangtjänst? Funkar inte Google går man snabbt 
över till något annat.  
 
I enkäten på frågan om vad du tycker om den personliga anpassningen nämner du att den 
också är lite läskig, på vilket sätt är Googles anpassning läskig? 
 
Det är mycket som görs för mig, men minst lika mycket görs mot mig. Att man kartläggs och att det 
inte är någon välgörenhet utan det är ett syfte - tjäna pengar. Informationen som jag anger för att 
hjälpa mig själv är inte bara för mig utan för andra också. Ibland bra med vinklad reklam men inte 
alltid när man själv inte får bestämma.  
 
Skulle du säga att fördelarna överväger nackdelarna när det gäller den personliga 
anpassningen? 
 
Ja, definitivt. Spar enorm mycket tid.  
 
I enkäten svarade du “Ja absolut. T.ex. när jag vill söka snabbt för att få hjälp i något 
relaterat till studier är anpassningen mycket uppskattad men när jag söker för att boka en 
resa känns det som om anpassningen inte är på mina villkor” på frågan om din åsikt om 
anpassningen beror på vilken typ av information som söks. Hur menar du när du säger 
"hjälp i något relaterat till studier..."? Anpassningen som inte sker på dina villkor när du ska 
boka en resa, hur upplever du det och vad känner du inför den anpassningen? Vad blir 
konsekvenserna rent känslomässigt? 
 
Matematiktermer finns inte lika mycket övertalning utan ren fakta. Resor som är bra hamnar långt 
ner, medan klassiska stora resebolagen hamnar högst upp. När man vill ha oberoende information är 
det av vikt.  
Känslan: Funkar bra så ofta så blir man irriterad när det inte funkar. Skidresor är svårt att hitta 
förutom vid de stora resebolagen.  
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Person 4 

Grupp: Civ-Ing 

Kön: Kvinna 

Studerar: Civilingenjör 
 
Du säger att du har en viss oro över att information samlas in om oss utan att det är tydligt 
och allmänt känt, hur tänker du då? Var är det som oroar dig? 
 
Jag har läst The Filter Bubble, innan var jag positiv till sökfiltrering, men mer och mer genom 
bokens gång blev jag mer negativ. “Kanske inte är helt bra ändå”, speciellt att det borde vara mer 
transparent. Lite märkligt att något som görs utan att det finns information, det borde synas mer. 
Vad/Hur/Varför använder de det till. Varför ska de samla in information på ett såpass “dolt” sätt? 
Nojigt, vad kommer de göra med information om tio år? Omöjligt att veta. Jag har kryssat i ett avtal 
som jag inte ens är medveten om, de flesta är säkert inte det. 
  
Letade du mer information efter att du läst boken?  
 
Nej, inte så pass. Ingenting egentligen oroar mig men tankarna slog mig att allt inte är 100 % 
positivt.  
 
Du missförstod frågan “Hur tror du att Google anpassar sökresultaten”. Vad tror du de 
baserar sin anpassning på? 
 
Geografiskt, kön, ålder, konkreta saker man sökt på tidigare och därifrån anta saker “hon är en 
student”.  
 
Har du inte reflekterat eller inte anpassat? Varför har du inte anpassat ditt användande? 
 
Reflekterat, men inte anpassat sig. Fantastiskt bra, tekniken i sig är bra. Känner sig inte så pass 
otroligt att hon behöver gå inkognito.  
 
Vad menar du med korrekta och relevanta sökresultat i ditt svar om vad som är bra med 
anpassningen? 
 
Ibland behöver man söka i flera steg, och sedan inser man vad man behöver söka på. Om jag inte 
behöver göra det i lika många steg är bra, tar mindre av min tid vilket är nice!  
 
I enkäten på frågan när den personliga anpassningen kan vara dålig svarade du “Det kan 
vara dåligt ifall jag aldrig får se en viss del av den information som finns bara för att jag inte 
har visat intresse för den tidigare. Det kan framför allt bli farligt i politiska eller religiösa 
sammanhang om du har snöat in på en viss bana och aldrig får se några motargument mot 
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detta. Sedan finns det dessutom en del av den personliga anpassningen som rent av strider 
mot yttrandefriheten som till exempel i Kina där stora företag som Google och Skype 
censurerar och filtrerar bort vissa ord på regeringens begäran (har källa på detta om ni vill 
ha :p /Person 4).” Hur menar du att det kan bli farligt i politiska och religiösa 
sammanhang? Vad tror du det finns för konsekvenser? 
 
Tänker mig Kina, en uppenbar grej. Typiskt negativt. Eller känsliga åsikter, evolutionsteorin ingen 
verkligen, det speglar vad du läser om och då kommer du aldrig i kontakt med det. Vilket är 
obehagligt. Konsekvensen av det “Snöar in sig i sin filterbubbla.”. Åsikterna ska utmanas, för att se 
andra typer av åsikter för att skapa sin egen åsikt och antigen styrka eller inte styrka den.  
 
I enkäten på frågan, om din åsikt om anpassning beror på vilken typ av information som 
söks, svarade du “Jag skulle snarare säga att min åsikt skiljer sig när man pratar om en 
specifik sökning jämfört med vad anpassning kan göra med vårt informationsintag i 
samhället i stort. Gällande en specifik sökning så vill jag självklart ha så bra resultat som 
möjligt, medan på det samhällsmässiga planet så kan jag se problematiken med att sålla 
information och framför allt med att göra det utan människors vetskap.”. Vad menar du så 
bra som möjligt? Vad är det för problematik som du kan se på ett samhällsmässigt plan? 
 
Vill jag veta vad ett specifikt uttryck betyder, konkret information, då vill jag hitta en bra länk som 
berättar information som jag vill ha. Men, det ska inte påverka vinklade debattartiklar, att jag visade 
stort intresse för SD då ska jag inte bara få vinklad information ur en vänstervinkel. Stort 
kunskapsomfång, ej insnöade, man ska inte bara påverkas en familj. Tror ej personlig anpassning 
påverkar det faktiskt, ganska minimal påverkan. Andra faktorer såsom mediaintag, svårt att missa 
stora åsikter (förutom om man bortser från Kina där saker blir censurerade ex).  
 
Person 5 

Grupp: Hum-Sam 

Kön: Kvinna 

Studerar: Personalvetare 
 
Du har svarat att du bland annat använder dig av Google som söktjänst på internet, varför är 
det så? 
 
Det är verkligen för att det är inpräntat, jag googlar, jag söker inte. Jag råkade få in på min telefon 
automatiskt på Yahoo!, men jag bryr mig inte. Jag tar det som finns. Vid litteratursökning i skolan 
kör jag på SUs bibliotek. Då skulle jag inte ta Google. Anses inte vetenskapligt.  
 
I enkäten fick du svara på frågan varför du använder dig av en söktjänst, det svar vi letade 
efter var inte vad du använder den till utan varför du använder den. Varför använder du dig 
av en söktjänst? 
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Så himla tidseffektivt. Skulle aldrig falla mig in att gå till biblioteket, om jag inte hittar en jättebra 
artikel som bara finns i en bok, på biblioteket. Det är verkligen för att det går fort, smidigt. 
 
Du svarade att du inte att reflekterat eller anpassat ditt användande. Nu när du kanske 
reflekterat över detta, har du anpassat ditt användande? Varför/Varför inte? 
 
Är det jag som inte tänker på sånt här? Jag har en kompis som gjorde en C-uppsats om Facebook, 
anpassade annonser. Där är det anpassat efter intressen, ålder och då tänkte jag på det. Men jag har 
aldrig tänkt på det med Google. Senast sökta sidor, populära sidor. Aldrig tänkt att det skulle vara 
anpassat efter mig. 
 
I enkäten svarade du “Det låter relativt bra men det vore kanske fördelaktigt att man visste 
om detta, så att man är medveten om att viss information kanske inte synliggörs på bästa 
sätt” på frågan om vad du tycker om den personliga anpassningen. Varför tycker du att man 
ska vara medveten om denna information?  
 
För det första, jag vet inte hur det anpassas. Så att jag inte kan med säkerhet säga att det är bra för 
jag vet inte hur den anpassad. Men jag tänker att det vore bra för den anpassar sig efter vad jag 
normalt sätt söker efter, efter vad den tror jag söker efter. Om jag söker efter något som jag inte 
brukar söka efter så kanske de inte sållar fram de mest lämpliga sakerna, kanske inte de bästa som 
kommer fram som “anpassas”. Jag vänder mig inte till Google vid vetenskapliga artiklar, statistik. 
Kanske finns bättre sidor än de som kommer först. Wikipedia kanske inte har svar på allt. 
 
Är du nöjd med hur söktjänsten hjälper dig att finna svaret?  
 
Man vill att de ska gå fort, säg att vilken skådespelare var i den filmen. Jag tänker att de ska gå fortare 
bara, enkla grejer, som när man hänger med Daniella och hon frågar “vilket kön har sjöstjärnor?” 
Aftonbladet för att se händelser… Oftast när jag pluggar använder jag Google, då vet jag att svaret 
finns. Mmm ja, alltså jag vet inte hur de kan bli bättre, inte reflekterat. 
 
I enkäten svarade du att anpassningen kan vara dålig när du letar efter information som du 
vanligtvis inte söker. Kan du beskriva lite mer vad du menar med “information som jag 
vanligtvis inte söker”? Har du exempel på när detta kan ha inträffat? Vad är det för känsla 
du upplever när du märker detta?  
 
Alltså, för mig är det bara att, vad som helst kan komma upp på Google. Det behöver inte vara 
granskat. Allt från egna insändare till bloggar. Inte källkritiskt på något sätt. Då tänker jag mer på hur 
jag söker. Därför går jag långa vägen genom databaser.  
 
Gäller det bara skolrelaterat?  
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Det är aldrig så att jag avstår från att googla, för att det inte skulle vara trovärdigt. Ja googlar och sen 
avgör jag om det är relevant eller inte, jag skulle inte hejda mig från att googla för att de kanske inte 
finns, utan jag chansar. Som sagt effektivt och lätt gjort även om det inte ger så mycket. 
 
Vi får kurser i hur man söker information i databaser, därför jag avstår från Google. Bryr mig inte 
för att jag har likeat. Då är det okej, jag blir irriterad på sånt de sätter in för att jag är tjej och ung. På 
Google känns de inte som mitt, Facebook är mitt. Google känns.. ja, jag har ett konto men det 
känns inte personligt.  
 
Person 6 

Grupp: Hum-Sam 

Kön: Kvinna 

Studerar: Samhälls- & Beteendevetenskap 
 
Du har svarat att du endast använder dig av Google som söktjänst på internet, varför är det 
så? 
 
Jag tror det är för att Google är lättillgänglig och för att jag är van att söka via Google. Den är 
inbyggt i min webbläsare, och jag söker oftast direkt där och då kommer man ju in till Google. Jag 
har ingen stor kännedom om andra söktjänster heller.  
 
I enkäten fick du svara på frågan varför du använder dig av en söktjänst, det svar vi letade 
efter var inte vad du använder den till utan varför. Så varför använder du dig av en söktjänst? 
 
Smidigt sätt att hitta information, alltid tillgänglig, i mobil och dator samt att det går snabbt! Man får 
snabba svar! 
 
I enkäten så svarade du att du hade reflekterat över hur en söktjänst fungerar men inte 
anpassat ditt användande. Varför har du inte anpassat ditt användande?  
 
Alltså jag tror att jag är ganska naiv till hur Google anpassar sökresultaten. Jag litar på att de inte 
använder informationen för att sälja ut mig. Jag tror inte att de kan göra så mycket med den 
informationen som handlar om vad jag googlar. Jag tror inte att de är intresserade av min 
information, sökmotoroptimering osv. Jag har inte anpassat mitt användande för det skulle inte 
drabba mig personligen. Jag menar “nu sitter Person 6 och googlar på... (porrsurfar).” Jag är alltid 
inloggad med Gmailkonto. Jag tänker inte på att jag bör logga ut innan jag söker, så då kan de 
antagligen samla en del information.  
 
I enkäten misstolkade du frågan på vad du tycker om den personliga anpassning, då du 
svarade rent allmänt om anpassningen, så vad anser du om den personliga delen?  
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Beror lite på om de sorterar… Jag tycker det är bra och dåligt. Det är bra för man får upp saker som 
är mer relevanta. Samtidigt obehag att de har den kollen, samtidigt går man miste om information 
som man kanske vill ha. Information man inte vet om att man vill ha. Söker nya perspektiv, kanske 
missar bra saker när de baserar på gamla sökningar. 
 
Person 7 

Grupp: Hum-Sam 

Kön: Man 

Studerar: Humaniora 
 
I enkäten på frågan varför du använder dig av en söktjänst så känns det som att det är 
självklart att man ska använda sig av söktjänster, och att Google är gud. Hur menar du då? 
 
Jag googlar minst 50 gånger om dagen, minst. Det är min startsida, det är självklart.  
 
På frågan om du reflekterar över en söktjänst fungerar svarade du “Jag arbetar med olika 
projekt varje vecka. Efter eller under varje avslutat projekt så kommer oftast det jag har 
arbetat med, upp som något slags annons på Facebook. Då blir man lite skraj. ”. Har du 
märkt förändringar i dina sökresultat på just Google? Eller är det bara just Facebook som du 
menar. Du beskrev i ditt svar att du “blir lite skraj” vad är det som du tycker är läskigt? 
 
Att annonser på Google blir mer tydligt. Jag förstår det, det är vad mitt jobb delvis går ut på det, det 
är häftigt att de har bra koll på en. Att man kan kartlägga en människa enkelt. Vad de gillar, 
internetvanor. Folk med dåliga vanor borde gå att kolla upp. Människor som söker efter droger 
(brottslingar).    
 
I enkäten svarade du att du trodde du att Google anpassar efter dina vanor på internet. Vad 
menar du med vanor? 
 
Man har ju sina hemsidor man går in på, i dem finns intressen. DN exempelvis. Löparskor, nu får 
jag upp massa reklam om träning, där blir det inte rätt utan jag vill ju springa. I projekt tar jag reda 
på information i mängder. Då ändras min reklam baserat på projekten.  
 
I enkäten så svarade du att du anpassat ditt användande och att du då brukar köra på Shift 
+ cdm + N på Mac. Varför vill du inte ha med vissa saker i din sökhistorik?  
 
Snusk, ett coolt klipp i skolan. För att Berghs inte ska ha koll.  
 
Denna fråga kanske vi redan har behandlat, men på vilket sätt är Googles anpassning 
läskig?  
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Anpassning läskig för att man känner att någon annan har så pass bra koll, känner sig övervakad. 
Inte jag men andra, exempelvis min faster. Men jag bryr sig inte så mycket, i vissa fall är det bra då 
relevant information kommer upp.  
 
När personliga anpassning kan vara bra svarade du “ Säg att jag söker efter ett par 
löparskor. Google lär fatta detta rätt snabbt och ge mig förslag på olika onlinebutiker med 
utbud av löpningsartiklar. I så fall kan det ju vara bar.” Hur menar du att de ger förslag? Är 
det via reklam kanske? 
 
Förslag via reklam är det tydligt. Men i Google sökoptimering har jag inte lagt märket till det, och 
det förstår jag mig inte på och reflekterar ej över.  
 
När personlig anpassning kan vara dålig svarade du “ I fall man känner sig övervakad eller 
att ens integritet kränks. Men så känner inte jag.” Hur känner du?  
 
Jag känner inte så. Jag har vuxit upp i ett internetsamhälle, vår generation är van vid det, och det är 
det Google tjänar pengar på. Vi använder deras tjänst gratis, de säljer mig, men den är så pass 
användbar att det är värt det. Min faster drar kopplingar till ett övervakningssamhälle, mycket är 
främmande, hon vet inte hur det funkar. Hon ser inte igenom vissa jargong som är naturligt för 
Johan.  
 
Du förstod inte frågan “Beror din åsikt om anpassningen på vilken typ av information som 
söks?”. Vi förklarar frågan igen.   
 
Google har ett stort ansvar, press och etiskt, att ha regler och andra saker då Google är som “Gud”. 
Men samtidigt vill man inte heller se saker som kan provisera det. Så ja absolut. När är det okej? 
Intressen och hobbys, det är harmlöst. Allt som inte kränker basic mänskliga rättigheter. Man ska 
vara för alla jämlikhet. Med pengar kan man synas mer, men det är okej.  
 
Person 8 

Grupp: Hum-Sam 

Kön: Man 

Studerar: Statsvetenskap 
 
Du svarade att du har reflekterat över hur en söktjänst fungerar? I dina tankar kring detta 
skriver du att det är en slags falsk demokrati, hur menar du då? Och hur tänker du att man 
kan muta sig för att hamna högre upp? 
 
Det följer inte en ren norm. Google, en artikel, fem sidor i en bilaga. Inte enbart efter en sökning.  
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Du svarat att du har reflekterat över hur en söktjänst fungerar men att du inte anpassat dig, 
varför inte? 
 
Jag kan inte göra något åt det. Kommer söka ändå tills jag får tag i det jag vill ha. Det är onödigt.  
 
I enkäten på frågan om vad du tycker om den personliga anpassningen svarade du att du 
inte vet tillräckligt för att bedöma på lång- och kort sikt. Vad menar du med kort och lång 
sikt? 
 
Kort sikt, bygger på tidigare sökningar. Troligtvis hittar jag det som är närmare, relaterat till fritid 
osv. Lång sikt, vad händer då? Vet ej. Tonårstjejen som sökte på olika saker, fick hem gravid reklam. 
Exempel på konsekvenser. Men jag bryr mig egentligen inte.  
 
När kan du tänkas vilja ha ett objektivt svar? 
 
Nyhetsbevakning, objektivt. Det skulle kännas bättre om den inte går på tidigare svar, då kan man 
hamna i “ett träsk”. Positivt vid sökning inom ett litet område, men negativt då du ej får andra 
influenser.  
 
Baserat på dina tidigare svar att din åsikt om anpassning inte beror på vilken typ av 
information som söks. Tycker du alltså att det är hjälpande i alla lägen? Oavsett 
information. Kan du utveckla detta lite. 
 
Hjälpande men kan leda in dig på fel spår, det gäller oavsett vilken information det gäller. Ja, hur 
pass seriöst ämnet är. Ju obskyrare det är. Spinner vidare, du gillade det här, då kommer du gilla det 
här. Leder till ett träsk. Anpassar den personliga användande. Inte använda söktjänsten? Trötthet, 
det är enkelt. Källorna avgör för mig i skolan, får använda Google.  
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