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Sammanfattning
I takt med internets snabba framväxt har användande av så kallade cookies ökat. Dessa 

används för att kunna förse internetanvändare med mer relevant information, riktade 

reklamannonser samt en högre användarvänlighet. Samtidigt kan dessa cookies i och med en 

insamling av stora mängder information kartlägga individers olika intressen och preferenser.  

 I den här uppsatsen studeras journalistikstudenters såväl som medie- och 

kommunikationsvetenskapsstudenters kunskapsnivåer, åsikter och agerande gällande 

webbsidors användning av cookies på internet. Målgruppen har valts då dessa studerar inför 

yrkesgrupper där de kan komma att få beslutsfattande roller inom IKT-relaterade yrken inför 

framtiden. En enkätundersökning med har genomförts med syfte att söka kartlägga 

målgruppens kunskapsnivåer, därutöver har en fokusgrupp genomförts för att studera 

målgruppens åsikter och agerande kring den övervakning som kan ske genom cookies. 

 Genom att applicera teorierna panopticon, communication privacy management och 

the public sphere i kombination med the filter bubble på det empiriska material som 

framkommit i studien har det visat sig att studiedeltagarna ser kritiskt på teknologin, trots att 

de besitter en generellt låg kunskap gällande ämnet. Vidare känner målgruppen högre tillit till 

mer etablerade webbsidor än, för dem, okända sådana. Dessutom har det visat sig att 

målgruppen känner sig maktlösa inför fenomenet men ser trots det positivt på övervakning, så 

länge det sker till deras fördel.  

Nyckelord: Cookies, övervakning, panopticon, filter bubble 
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Abstract
Since the introduction of online HTTP-cookies, the technology has been widely discussed, 

both in terms of its actual function, as well as what it can do to users’ behaviors on the 

Internet. Cookies are small unique text files found within websites on the Internet that can 

collect and store personal information in order to enhance the users’ experience, as well as to 

provide the website with essential information about the user.  

 By a literature review that was conducted on the subject, an unawareness among 

Internet users of how websites use cookies was found. Most users do not know what kind of 

information a cookie can store and how their privacy today can be violated.  

With this in mind, we conducted a internet based survey and a focus group interview to study 

journalism students and media and communication students knowledge about websites usage 

of cookies and furthermore, how the students opine the technology. This, since they are 

expected to have a higher knowledge than the general student about the subject since they are 

studying to assumably work within branches where they may have important parts regarding 

ICT in the future.  

By applying Michel Foucault theory Panopticon, Jürgen Habermas The Public Sphere and 

Sandra Petronio’s Communication Privacy Management Theory to the result of the study, we 

could see that there is a general unawareness among the students about what kind of 

information a cookie can collect. Also, the students expresses negative opinions regarding this 

harvesting of information, yet little effort is made to obstruct or deny web sites’ use of 

cookies.  

Key words: Cookies, surveillance, panopticon, filter bubble  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1. Introduktion
Under följande kapitel ämnas uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställning 

presenteras. Detta följs utav en disposition över uppsatsen kommande kapitel.  

1.1 Problemformulering

Internet upptar idag en allt större del i människans liv och används dagligen av miljontals 

människor. Varje dag publiceras cirka 2,5 miljarder gigabyte data på internet, en mängd 

motsvarande hälften av, totalt sett, all data som publicerats från internets begynnelse fram till 

2003 (Pariser 2011). För att effektivt kunna bidra med relevant material i denna djungel av 

information har användandet av så kallade cookies ökat bland webbsidor. Enligt somliga 

webbsidor kan en cookie vara till för att “ge dig en bättre upplevelse”. I vissa fall är cookies 

“nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt” och vidare kan vissa webbsidor i ett 

pop up-meddelande informera om att “Genom att använda våra tjänster godkänner du 

användningen av cookies.” 

Majoriteten av de webbsidor som besöks (i Sverige) använder sig av cookies. Dessa 

hjälper till att skapa en bättre upplevelse av webbsidan till användaren, samtidigt som de 

förser användaren med, för denne, relevanta annonser samt hjälper användaren att minnas 

vilka länkar denne tittat på tidigare, såväl som att minnas användarnamn och lösenord. Detta 

är fördelar som hjälper många användare att spara tid och filtrera sökresultat till det som 

passar och intresserar just denne användare. Men som med alla goda saker så finns det 

baksidor. Vad är det som sker när så mycket information kan samlas genom så små filer 

genom så många olika användare? Cookies är en teknologi som öppnar upp för övervakning 

och har blivit så pass socialt accepterat att användarna inte ifrågasätter webbsidors 

användande av teknologin. Därmed är det diskutabelt huruvida användare är medvetna om de 

eventuella baksidor som cookies kan besitta. 

Somliga internetanvändare känner idag en problematik kring hur övervakning på 

internet sker via cookies. Det är lagstadgat att webbsidor måste påvisa sin användning av 

cookies och även informera användare om vilken information det är som insamlas, hur det 

påverkar användaren samt hur denne kan avstå teknologin.  
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1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att kartlägga journalistikstudenters samt medie- och 

kommunikationsvetenskapsstudenters vid universitet och högskolor runt om i Sverige, vidare 

benämnda studenters, kunskaper om cookies och studera hur de förhåller sig till dessa när de 

använder sig av internet. Målgruppen har valts då dessa förväntas ha en högre kunskap om 

detta och närliggande ämnen då de studerar inför yrkesgrupper där de kan komma att få 

beslutsfattande roller inom informations- och kommunikationsteknologiskt relaterade yrken 

inför framtiden. Vidare är dessa studenter del av den generation som växt upp med internet 

vilket förhoppningvis gjort dem till vana internetanvändare, familjära med de olika begrepp 

uppsatsen kommer att behandla.  

 Genom dels en kvantitativ metod och dels en kvalitativ metod är målet att söka 

förståelse kring hur stor kunskap målgruppen har inom ämnet och vad de anser om denna typ 

av datainsamling. Vi vill även studera om studenterna påverkas utifrån, om exempelvis deras 

nyhetskonsumering eller sociala interaktioner styrs genom dessa cookies så kallade 

“användaroptimeringar”. Ytterligare intressant för ämnet är vilka effekter en eventuell vetskap 

om en ständig kartläggning och övervakning av data kan ha på studenternas beteenden på 

internet. Vidare vill vi undersöka i vilken grad studenterna är medvetna om detta fenomen, 

hur hög deras acceptans kring cookies och övervakning på internet är och hur dessa studenter 

ställer sig till cookies som programvara och dess funktioner samt om vilken kunskap dessa 

besitter gällande denna typ av övervakning på internet. Detta leder fram till frågeställningen 

som kan formuleras med följande frågor: 

• Vilken kunskap har studenter till webbsidors användande av cookies? 

• Hur ställer sig studenter till att deras internetaktivitet övervakas via cookies? 

• Får denna övervakning någon konsekvens på målgruppens beteende? 

1.3 Disposition

För att kunna bidra med korrekt förförståelse ämnar kapitel två delges åt att presentera 

relevant bakgrund. I kapitlet finns därmed en förklaring till vad cookies är, dess historia och 

utveckling, vilka olika typer av cookies det finns samt hur dessa fungerar och vad de kan 

göra. I uppsatsen tredje kapitel presenteras för ämnet relevanta teorier samt en reflektion över 

varför just dessa funnits intressanta. I det följande fjärde kapitlet med rubrik “metod och 

!2



material” presenteras valda insamlingsmetoder, materialet av vilket studien genomförs, 

studiens urval och genomförande såväl som vald analysmetod. En beskrivning av studiens 

reliabilitet och validitet, en forskningsetisk reflektion över studien såväl som en kritisk 

metodreflektion återfinns i kapitel fyra. I kapitel fem följer en presentation av det resultat som 

framkommit från respektive insamlingsmetod, detta resultat analyseras därefter i kapitel sex. I 

uppsatsens sista kapitel följer diskussion och slutsats såväl som förslag till framtida forskning. 
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2. Bakgrund
En cookie är en textfil som sparas på datorn när en webbsida besöks (Miyazaki 2008). När 

samma webbsida blir återbesökt så minns cookien användaren, eller rättare sagt datorn, 

genom ett unikt identifikationsnummer som finns i varje dator. Cookies gör det inte möjligt 

att se vem det är som besöker en webbsida, eller någon annan privat information om 

användaren. Information av privat karaktär kan cookies endast ha tillgång till om besökaren 

själv delgivit denna information. Däremot så gör denna teknologi det möjligt att få 

information om själva användandet av en webbsida, det vill säga, vilka specifika delar av en 

webbsida som ett specifikt ID-nummer har besökt (Queiroz & Queiroz 2010). 

2.1 Vad är en cookie?

Cookies utvecklades år 1994 som ett verktyg för att hjälpa användaren interagera med en 

webbsida genom tillåta användaren återvända till en sida och fortsätta där denne lämnat sidan 

tidigare (Ward, Mendoza & Sipior 2010). En cookie kan visa individanpassade annonser och 

information, så väl som att hindra webbsidor från att visa samma annonser om och om igen 

(Hormozi 2005).  

Sedan starten har cookies utvecklats långt utanför dess initiala användningsområde där 

syftet, enligt Hormozi, blivit felkonstruerat vilket i sin tur har gjort teknologin till ett 

kontroversiellt ämne bland internetanvändare (Hormozi 2005). Webbaserade företag har 

skapat en lukrativ marknad där de ofta utan användares vetskap samlar in och säljer den 

information som cookien försetts med vilket bidrar till exempelvis, individanpassad reklam. 

Denna typ av informationsinsamlande har i sin tur fått många människor att ifrågasätta 

huruvida deras integritet blir kränkt (Ward, Mendoza & Sipior 2011). 

2.2 Olika varianter av cookies

Det finns olika varianter av cookies. I Breach of Internet Privacy Through the Use of Cookies 

(2010) beskriver Queiroz och Queiroz de olika varianterna av cookies som följande: 

permanenta cookies, sessions eller temporära cookies, förstapartscookies, tredjepartscookies 

och flashcookies. Det finns även andra varianter av cookies men dessa fyra bedöms ha högst 

relevans för den här uppsatsen.  
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Cookies skulle ursprungligen endast spara grundläggande information, relaterad till 

den server som skapade dem, dock finns det webbsidor som använder cookies på ett mer 

avancerat sätt och lagrar information som internetanvändaren inte delgett, men som blivit 

kartlagt utifrån användarens internetvanor. Permanenta cookies är det traditionella sättet för 

användning av cookies. Dessa permanenta cookies kan hålla en begränsad mängd information 

för en begränsad tidsperiod, dock så kan den tidsperioden vara månader eller till och med år 

efter besöket. Sessionscookies, eller temporära cookies, har samma kännetecken som 

permanenta cookies, däremot skiljer de tidsmässigt då sessionscookies enbart existerar tills 

surfsessionen upphör, eller tills det att webbläsaren stängs. Förstapartscookies används av 

servrar för att kunna identifiera användare från tidigare besök. Dessa förstapartscookies 

hänvisas ofta till som nödvändiga faktorer för att användaren ska kunna få tillgång till 

webbsidans fulla användarupplevelse. Tredjepartscookies används av domäner och tjänster 

kring dessa domäner (Queiroz & Queiroz 2010). Om en webbsida inte använder cookies, men 

har reklam från en tredje part, så kan användaren bli spårad genom reklamens cookies 

(Hormozi 2005). Flashcookies är väldigt lika de andra sorters cookies som tidigare blivit 

beskrivna den enda skillnaden är kapaciteten på lagring av data. Flashcookies kan till skillnad 

från andra cookies lagra information relaterad till videos och annan multimedia som 

användaren haft tillgång till vid någon tidpunkt (Queiroz & Queiroz 2010). 

2.3 Vilka använder cookies och varför?

Webbsidor bestämmer vad för slags information cookies ska spara och det är även dessa som 

förser användarna med cookies. 

Besökarna av en webbsida kan alltså endast nyttja en cookie på det sätt som 

webbsidan förutbestämt. Tillsammans med de potentiellt negativa reaktionerna kring cookies 

(Miyazaki 2008), finns det även positiva aspekter.  

 E-handelsbolag använder cookies för att hjälpa kunden att minnas vilka produkter hen 

har tittat på samt vilka produkter som är lagda i varukorgen. Webbsidor såsom nyhetssajter 

ger användaren valet att själv formge en webbsida och välja vilka slags nyheter som skall 

visas för denne som till exempel, sportnyheter. Genom att veta en användares olika 

preferenser kan marknadsförare enklare möta kundens behov. Cookies kan även hjälpa 

användaren att spara och lagra användarnamn och lösenord till webbsidor, så användaren 
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slipper fylla i de uppgifterna på nytt vid varje besök (Post- och telestyrelsen 2016). Cookies 

används även för att webbsidor ska anpassas korrekt till skärmar i termer av storlek och 

kvalitet, vilket lämnar användaren med en tillfredsställd upplevelse (Ward, Mendoza & Sipior 

2011). 

2.4 Lagen om elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsen, PTS, är en myndighet på näringsdepartementet vars styrelse tillsätts 

av regeringen. Myndighetens övergripande mål är att bidra till långsiktigt konsumentnytta och 

hållbar konkurrens, effektivt resursnyttjande samt säker kommunikation.  

 Enligt lagen om elektronisk kommunikation, utformad av PTS, ska alla som besöker 

en webbsida få information om sidan använder sig av cookies och även hur användningen 

dessa sker. Dessutom ska användaren få möjlighet att samtycka till att cookies sparas på 

dennes dator, innan de lagras. Vidare ska det enligt lagen finnas information om hur 

användaren kan undvika cookies (Post- och telestyrelsen/2003:389).  

 Denna lag kom till för att skydda användarnas integritet i och med den utökade 

användningen av cookies. Den information som webbsidan ska lämna till sina besökare 

gällande användningen av cookies bör enligt PTS innehålla uppgifter om vilket namn cookien 

har, till vilket domännamn den hör, vilka data som lagras och hur länge den sparas i 

besökarens webbläsare. Det bör också tydligt framgå vilket syfte en cookie fyller på 

webbsidan liksom om informationen kommer från eller lämnas ut till tredje part. 

Det finns enligt PTS idag inte en teknisk lösning för informationslämnande och 

samtyckesinhämtning som passar alla, utan det blir upp till varje individuell innehavare av en 

webbsida att bedöma vad som fungerar för både webbsidan och dess användare i varje enskilt 

fall (Post- och telestyrelsen 2016). 

 Innehavaren av en webbsida är skyldig att se till att användaren samtycker till den 

hantering av cookies som sker på webbsidan. Samtycke innebär ett medvetet godkännande 

samtidigt som PTS inte har några regler för hur den tekniska utformningen av detta ska se ut. 

Därmed kan det medvetna samtycket helt enkelt bestå av ett simpelt pop up-meddelande som 

informerar om att cookies används och att användaren godkänner detta om denne stannar kvar 

på webbsidan.   

  Sverige är dock inte unikt i deras regler av hantering av cookies. I maj 2011 fastslogs 
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EU-direktiv som beskriver hur alla länder inom Europa ska förhålla sig till cookies. Dessa 

direktiv motsvarar den svenska lagen där webbsidorna är skyldiga att informera om de 

använder sig av cookies, vad dessa cookies gör samt hur användaren kan undvika dessa 

(Official Journal of the European Union 2009). 

2.5 Tidigare forskning

Då cookies fortfarande är en relativt ny teknologi under ständig utveckling finns det idag ett 

begränsat antal studier om detta fenomen. Tidigare studier kom att belysa cookies och dess 

funktioner samt de kontroverser som kommit att utvecklats i och med teknologins utveckling.  

De studier som finns har genomförts med syfte att söka ta reda på människors kunskap kring 

cookies, vilka visar att de flesta människor påstår sig ha en högre kunskap om ämnet än vad 

de faktiskt har.  

McDonald och Cranor gjorde år 2009 en undersökning hur riktad reklam och den 

bakomliggande datainsamlingen uppfattas av användare. Det framgick att det bland 

undersökningens 14 intervjurespondenter fanns en viss medvetenhet om datainsamlingen av 

deras internetvanor och att företag använder det i marknadsföringssyfte. Respondenterna hade 

dock svårt att beskriva eller förklara hur detta går till samt att besvara vad en cookie är för 

något. Endast 3 av 14 respondenter kopplade cookies till individanpassad reklam och den 

generella inställningen till riktad reklam var neutral till detta, dock tyckte några att riktad 

reklam kunde vara kränkande eller skrämmande (McDonald & Cranor 2009). Dock kan denna 

studie ses som något otillräcklig då den dels innefattar 14 stycken respondenter från USA 

samt ur en vinkel som bara behandlar cookies ur aspekten riktad reklam.  

 Pettersson och Tomstad (2014) genomförde i sin kandidatuppsats, en studie som 

genom en kvantitativ enkätundersökning samt kvalitativa djupintervjuer ämnade besvara 

frågan: Hur medvetna är privatpersoner om att företag samlar in data om deras beteende på 

internet och försöker de i så fall aktivt motverka detta? De sammanfattar i deras uppsats att 

det finns en relativt god medvetenhet och kännedom hos privatpersoner i Sverige om att 

datainsamling sker samt en grundläggande kunskap kring hur och varför denna insamling 

sker. Studien visar också på att användarna ogillar reklam men de vidtar vidare inga andra 

åtgärder än reklamblockerare. Dock svarar inte denna undersökning på hur 

internetanvändarna väljer att agera efter denna medvetenhet. 
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2.5.1 Kontroverser

Det finns flera kontroverser kring cookies, speciellt rörande användarna. Dessa kontroverser 

är ofta simpla missförstånd då användaren överskattar cookies förmågor, såsom att dessa kan 

vidarebefordra konto- och personuppgifter till utomstående parter  men det finns andra, 

faktiska problem värda att nämna (Peng & Cisna 2000).  

 När cookies introducerades på marknaden under 90-talet var det inget större hot mot 

integriteten, utan det är på senare tid som företag har insett hur mycket material cookies 

faktiskt kan lagra och många företag säljer idag sådan information till tredjepartsföretag vilka 

använder informationen till att specialisera och anpassa marknadsföringen efter användaren 

(Ward, Mendoza & Sipior 2011). Idag finns det dock olika sätt för att hindra den här sortens 

övervakning, såsom rensning av cookiehistorik och programvaror som blockerar reklam i 

webbläsare vilket har blivit vanligare bland användare (Wills & Zeljkovic 2011). 
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3. Teori
I detta kapitel presenteras de teoretiska ramverk som ämnas tillämpas i och med analysering 

av insamlad data enkätundersökningen samt fokusgruppsintervjuerna bidragit till. I 

litteraturöversikten som gjorts inför uppsatsen gick det att se att panopticon sedan länge varit 

den dominerande teorin gällande övervakning. Därmed ses en relevans att inkludera 

panopticon i denna uppsats, men då den inte alltid står sig gentemot övervakning i dagens 

digitala mediesamhälle är det av vikt att komplettera denna med andra, mer aktuella teorier. I 

dialog med empirin framkom att the public sphere och the filter bubble hjälper till att förklara 

hur cookies kan påverka webbsidors innehåll, såväl som den kommunikation som sker mellan 

användarna på internet. Slutligen kan teorin Communication Privacy Management Theorys 

regler gällande att dölja och avslöja information hjälpa till att förklara hur användare ser på 

den problematik gällande användares integritet som uppstår då webbsidor placerar cookies på 

användares datorer med syfte att övervaka den internetaktivitet som pågår. 

3.1 Panopticon

Begreppet panopticon betyder ungefär “se alla” och  myntades redan under 1700-talet av 

Jeremy Bentham som ett arkitektoniskt begrepp vilket beskrev hur fängelser skulle 

konstrueras så att de fängslade ständigt skulle känna sig övervakade. Genom att placera 

fängelsecellerna i en cirkel, med ingången riktad åt mitten där ett bemannat vakttorn var 

placerat hade vakten översikt över alla celler. Fångarna visste därpå att de kunde vara 

övervakade men de kunde aldrig veta av vem eller när (Foucault 1977). Detta stävjade deras 

beteende samtidigt som endast en vakt behövdes för att bevaka dessa. 

Benthams idéer om fängelsers arkitektur kom att inspirera Michel Foucault i hans 

arbete. I boken Discipline and Punish presenterar Foucault idéer om hur Benthams 

panopticon kunde anpassas in till en mer användbar sociologisk mening då han sett samband 

mellan hur människor disciplineras och socialiseras. Foucault identifierade två kontrasterande 

tolkningar av denna. Den ena sidan visar en kall och hård maktutövning med fokus på dess 

negativa funktioner som att arrestera och fängsla brottslingar och bryta deras 

kommunikationer. Den mer optimistiska tolkningen, av Foucault kallad panopticism, 

fokuserar istället på de disciplinära mekanismerna vars syfte är att förbättra maktutövandet, 

göra det lättare, snabbare och effektivare, att genom mer subtila tvångsmetoder lyckas styra 
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samhälle. Vidare beskriver Foucault panopticon som ett mångfasetterat begrepp som inte bara 

ska användas för att beskriva hur byggnader bäst ska utformas utan även som en 

maktmekanism som är tillämpbar i alla avseenden. Foucault beskriver detta i sin bok 

Discipline and Punish (1977, s. 205): 

... the Panopticon must not be understood as a dream building: it is the diagram of a 
mechanism of  power reduced to its ideal form; its functioning, abstracted from any obstacle, 
resistance or friction, must be represented as a pure architectural and optical system: it is in 
fact a figure of political technology that may and must be detached from any specific use.  

3.1.1 Panopticon idag
Trots att begreppet panopticon härstammar från slutet av 1700-talet har det visat sig behålla 

sin relevans även idag, trots de samhälleliga förändringar som elektronik och moderna 

teknologier har medfört. Sociologen David Lyon (2006) menar att det vore en underdrift att 

säga att panopticon idag dominerar studier om övervakning. De vanligaste analyserna har 

behandlat nyfunna användningsområden för panoptiska attributer. Andra har kommit att 

handla om hur datoriseringen bidragit till höjda byråkratiska ambitioner där invånares 

aktiviteter på exempelvis internet, genom kortköp, mobiltelefoner och e-post övervakas 

genom så kallad dataveillance (Lyon 2006). Dock kan panopticon anses som otillräcklig då 

den delvis baseras på auktoritetens vilja att markera sin närvaro och övervakning, när 

majoriteten av de företag som tillhandahåller tredjepartscookies i själva verket inte vill påvisa 

sin existens (Miyazaki 2008).  

 Lyon har även vidareutvecklat Foucaults teorier kring övervakning. Lyon menar i sin 

bok Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond (2006) att när panopticon fungerar 

idealt behöver de som övervakar inte vara fysiskt närvarande. Så länge fångarna vet att de kan 

vara övervakade på något sätt så kan deras beteenden stävjas. Därmed behåller begreppet 

panopticon sin relevans än idag trots att övervakningen inte längre sker endast visuellt genom 

direkt fysisk närvaro eller genom övervakningskameror. Övervakning sker idag även genom 

bland annat sensorer, satelliter samt DNA-analyser (Lyon 2006).  

 Panopticon är dock inte gränslös när det kommer till disciplinär effektivitet. Det räcker 

inte att upprätta kameror eller andra sensorer och göra människor medvetna om dessa för att 

stävja beteenden och disciplinera invånare. Det har visats sig ha en enorm betydelse gällande 
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vem som upprättat denna övervakning där förförståelse, attityder och agenda hos den som 

övervakar spelar en central roll, exempelvis kan det spela roll att det är Google som står för 

insamlingen av data för att användaren ska godkänna detta.  

 I och med panopticon ämnas det undersökas och förstås huruvida användare är 

medvetna om den informationsinsamlande övervakning som idag kan ske via cookies och om 

detta därmed påverkar användarnas beteende på internet.  

3.2 Public sphere

Begreppet public sphere, eller offentlig sfär, utvecklades av Jürgen Habermas och kom att 

förklara den offentliga sfären mellan staten och medborgarna som ett utrymme för utbyte av 

demokratiska tankar och diskussioner. Enligt Habermas är den offentliga sfären en plats där 

en allmän opinion bildas, där alla har tillträde, där yttrande- och tryckfrihet råder och där en 

öppen debatt kan hållas i vilken alla är jämlika (Fuchs 2014b). Vidare hävdar Habermas att 

medelklassen under 1700-tal nyttjade borgerlig offentlighet för att diskutera viktiga politiska 

funktioner. Dessa diskussioner fördes mestadels i olika caféer samt genom veckotidningar och 

kom förutom politik, lagar och policys även att handla om litteratur och religion (Finlayson 

2005; Laughey 2007).  

 Public sphere går också att applicera till dagens sociala medier, microbloggar och  

kommentarsfält dit diskussionerna som tidigare hållits i caféer numer i allt högre grad 

förflyttat sig till. Personer kan publicera tankar och åsikter på dessa medieplattformar varpå 

andra användare tillåts interagera, kommentera och diskutera dessa. Samma kriterier och 

förhållningsregler som fanns i caféerna kvarstår för upprättandet av en internetbaserad 

offentlig sfär vilket ofta kommit att kritiseras då det ofta krävs ett ekonomiskt och 

teknologiskt kapital samt en kunskap att nyttja teknologin (Fuchs 2014b). Gränsen mellan den 

offentliga sfären och den privata sfären har kommit att suddats ut då interaktion med 

omvärlden idag kan ske inom den privata sfären i hemmet (van Dijk 2012).  

 Dock kvarstår det faktum att dessa offentliga diskussioner ofta kommit att 

kapitalistiskt styras av makthavare och kommersiella företag som använder denna offentlighet 

i reklamsyften (Fuchs 2014a). I och med den ökade användningen av cookies som givit 

användarna mer individanpassade reklamannonser och sökresultat, riskerar de publika 

plattformarnas öppenhet att bli lidande. Samtalen kan komma att styras utifrån den 
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kommersiella marknadens önskemål samt från de som besitter ett högt socialt kapital såsom 

underhållare och kändisar med stora kanaler. Detta beskriver den offentliga sfären som en 

odemokratisk plats där de som redan har makt kommer kunna styra diskussionerna kring de 

ämnen de själva önskar (Fuchs 2014b; Pariser 2011).  

3.2.1 The filter bubble

Internetaktivisten Eli Pariser skrev 2011 boken The Filter Bubble vilken ifrågasatte stora 

internetaktörer såsom Google och Facebook, vilka anpassar sitt innehåll efter användaren. 

Dessa medieplattformar använder sig av cookies som kan se vilka olika webbsidor 

användaren besökt och anpassar därmed dennes sökresultat och annonser utifrån denna 

historik. Pariser (2011) menar att användare hamnar i en bubbla, då allt material filtreras och 

anpassas efter den enskilde användarens både antagna och utstuderade preferenser, vilket gör 

att denne kan gå miste om en stor del av internets innehåll. Detta skapar då olika bubblor som 

är manipulerade från cookies där likasinnade möts och där dialogerna som förs till stor del 

kommer att vara användarna till lags (Pariser 2011). Detta begrepp kan uttrycka sig på en 

mängd olika sätt, det kan exempelvis handla om att användaren placeras bland personer med 

politiska likheter, eller att denne får individanpassad reklam gällande skorna personen tittade 

på några dagar tidigare, eller att söktermen “Israel” ger länkar till turistorter istället för 

rådande politiska kriser.  

 Förståelse söks i och med teorin public sphere och konceptet the filter bubble, om och 

i sådana fall hur dessa diskussioner i den digitala offentliga sfären påverkar kunskapsnivåerna 

om ämnet, samt om målgruppen ser detta som ett problem och vilka åtgärder de då tar emot 

detta. Därutöver undersöks om användarna anser att företag, politiker och personer med högt 

socialt kapital styr diskussionerna runt den eventuella problematiken som kan följa med dessa 

bubblor som skapats genom cookies.  

3.3 Communication privacy management theory

Communication privacy management theory, hädanefter benämnd CPM, ses som aktuell för 

ämnet då dess element gällande regler kring att dölja och avslöja information behandlar 

gränsen mellan vad som är privat och vad som är publikt (Turner & West 2010). Gränsen ses 

som rörlig då var och en sätter sina egna regler för vad som är privat och vad som användare 
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kan dela med sig av. Till exempel kan ett större utbyte och belöning få individer att ge upp 

mer av sin integritet samtidigt som mer känslig information kan få användaren att kräva än 

mer fördelar för att vara villig att bidra med personlig data.  

 CPM beskriver bland annat fem grundläggande faktorer som påverkar vart individer 

väljer att lägga sin gräns (Turner & West 2010). Inledningsvis spelar kulturen roll då olika 

kulturer behandlar öppenhet och avslöjandet av personlig information på olika sätt (Turner & 

West 2010). Dessa kulturer kan återfinnas i länder där till exempel amerikaner oftare väljer att 

avslöja mer än japaner. Kön har även visat sig spela roll då kvinnor och män har olika regler 

för att avslöja information om sig själva. Dock väljer både kvinnor och män i regel att avslöja 

mer inför kvinnor än de gör för män (Petronio 2002; Turner & West 2010).  

Att ömsesidigt förstå och att gilla någon kan också ge individer motiv till att sänka 

deras barriärer. Vissa individer kan vara motiverade att försöka uttrycka sina känslor inför 

andra som det tror kan förstå och relatera denna information. Kvinnor som utsatts för fysiskt 

och psykiskt våld har visats sig avslöja detta i möten med personer som upplevt detsamma 

och förstår denne (Petronio 2002; Turner & West 2010).  

 Kontexten har också visat sig spela en central roll i när individer väljer att avslöja 

information om dem själva (Petronio 2002; Turner & West 2010). Traumatiska händelser 

såsom olyckor, sjukdomsdiagnoser eller naturkatastrofer kan få individer att tillfälligt dela 

med sig av känslig information. Människor även har visat sig mer villiga till att dela med sig 

av denna information under tillfällen som kan uppfattas som “normala”. Till exempel under 

matlagning, tv-tittande eller shopping. Tillfällen där ögonkontakt nödvändigtvis inte sker och 

situationen kan ses som alldaglig.  

 Den sista faktorn, Risk/fördel, beskriver individers kalkylering från fall till fall, vad de 

riskerar samt vad de kan tänkas vinna i utbyte (Petronio 2002; Turner & West 2010). Om 

personen anser sig vinna en större fördel än vad denne riskerar i utbyte är chansen stor att 

denne kommer avslöja informationen. Olika risker kan vara att avslöja hemligheter, 

pinsamheter eller förlora något typ av makt eller pengar varpå fördelar kan vara att få tillgång 

till ett socialt nätverk eller att vinna makt eller pengar (Petronio 2002). 

 Alla dessa faktorer antas, mer eller mindre, vara behjälpliga i förklarande gällande de 

val individer gör på internet, när de väljer att avslöja information om dem själva.  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3.4 Val av källor

Då frågeställningen ämnade att söka förklara målgruppens ställningstagande och beteende 

kring cookies och övervakning beslutades det initialt att panopticon skulle tillämpas då denna 

teori hör till de största teorierna som behandlar övervakning. Detta trots att panopticon främst 

kommit att behandla övervakning från det perspektiv att övervakaren påvisar att övervakning 

sker. Dock anser vi panopticon till viss del vara tillämpbar till våra frågeställningar varpå 

ytterligare teorier applicerats samt ämnar undersöka om och i så fall hur panopticon kan 

anpassas till webbsidornas användning av cookies.  

 Vidare beslöts det att public sphere skulle appliceras till undersökningen av vår 

frågeställning då den kan användas för att förklara och förstå de diskussioner som sker och 

förs i den offentliga sfär internet har kommit att bli i och med sociala medier som tillåter vida 

diskussioner och interaktioner. 

Avslutningsvis adderades CPM:s regler kring att dölja och avslöja information då den 

ämnar förklara varför individer fattar de beslut som de gör gällande deras integritet. CPM 

anses behjälplig då det kommer till att förstå de val internetanvändare gör i hanteringen utav 

sin egna personliga information.  

 Källorna har till stor del införskaffat genom sökningar på Uppsala 

universitetsbiblioteks databas såväl som på databaserna Communication and Mass Media 

Complete och Google Scholar. Sökmotorn Google har även använts för att söka lämplig 

litteratur som sedan funnits och konsumerats i tryckt form.  

3.5 Kritisk teorireflektion

I och med sökandet efter lämpliga teoretiska ramverk framkom det att få studier är gjorda för 

att förklara fenomenet när övervakaren inte vill påtala sin närvaro. Panopticon, som är en av 

de största teorierna gällande övervakning, förklarar vilka effekter övervakning kan ha på 

individer och hur den kan användas för att styra och kontrollera människor. Däremot är 

panopticon konstruerad utifrån tankesättet att det är en auktoritet som vill markera och påvisa 

sin närvaro. Fångvaktaren vill att den fängslade ska vara medveten om övervakningen, medan 

webbsidor som idag använder sig av cookies sällan gör mer än lagen anser vara nödvändigt 

för att påtala just detta. 
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I och med detta glapp ämnas det teoretiska ramverket förstärkas med teorin the public 

sphere samt delar av CPM samtidigt som möjligheterna till en anpassning av panopticon 

kommer undersökas.  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4. Metod och material
I följande kapitel presenteras valda metoder och framkommet material för kartläggning av 

studenters kunskap såväl som studie av dess åsikter kring ämnena cookies och övervakning på 

internet. 

4.1 Forskningsdesign
I den här studien används den icke-experimentella kvantitativa designen surveyundersökning. 

De två metoderna som brukas är enkät och fokusgrupp. För att ge studien bredd används 

enkäter vilket har en kvantitativ ansats. Detta ses som lämpligt då kunskapsnivåer ska söka 

kartläggas hos målgruppen. För att ge studien ett djup används fokusgrupp vilket har en 

kvalitativ ansats, vilket görs för att kunna studera åsikter och hitta strukturer däri (Bryman 

2012).  

En abduktiv ansats har använts då studiens syfte baserats på den litteraturöversikt som 

genomförts med litteratur, artiklar samt tidigare studier för att få en god förkunskap om 

ämnet. Vidare är studien av studenters åsikter abduktiv då den bygger på det empiriska 

material som utgörs av den genomförda fokusgruppsintervjun såväl som på det teoretiska 

ramverk som tidigare presenterats (Alvesson & Sköldberg 2008; Bryman 2012). Materialet 

stöddes till viss del mot valda teorier samtidigt som det var öppet för insamlad empiri att ligga 

till grund för dragna slutsatser.  

4.2 Insamlingsmetod

För att kartlägga studenters kunskapsnivåer och analysera studenters åsikter kring cookies och 

övervakning på internet kan det vara av vikt att använda sig av triangulering (Esaiasson et al. 

2012). Valet har då blivit att genomföra dels en kvantitativ enkätundersökning och dels en 

kvalitativ fokusgrupp. I följande avsnitt ämnas därmed valda insamlingsmetoder presenteras. 

4.2.1 Enkätundersökning

Då studien vill söka kartlägga målgruppens kunskap och till viss grad även åsikter om cookies 

blir valet att använda metoden enkät, vilken lämpar sig väl för kartläggning. En enkät kan nå 

en bred publik då den är lättillgänglig och lätt att sprida såväl som att det är en tidseffektiv 

metod. 
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Då studenterna studerar journalistik alternativt medie- och kommunikationsvetenskap 

och därmed högst troligt har tillgång till IKT, anses det vara enkelt och passande att 

genomföra en webbaserad enkät. Vidare är det även mest tids- och kostnadseffektivt att 

genomföra en webbaserad enkät (Esaiasson et al. 2012), vilket prioriteras då studien har 

begränsat med både tid och resurser. Enkäten genomförs med hjälp av Google Drive som 

erbjuder en tjänst för enkäter, vilken är både gratis och utan någon maximal gräns för hur 

många frågor som får inkluderas. Med Googles enkät sparas svaren även i ett separat 

dokument vilket underlättar sammanställningen av respondenternas svar. Då syftet med 

enkäten är att söka kartlägga studenternas kunskapsnivåer kring cookies och övervakning, är 

det relevant att främst ha flervalsfrågor då öppna frågor har visat sig bidra till ett lägre 

deltagande (Trost 2012). 

4.2.2 Fokusgrupp

Det finns många fördelar med fokusgrupp, bland annat är det en tidseffektiv metod jämfört 

med metoden djupintervju. En fokusgrupp kan ge tillgång till flera personers åsikter under 

samma tid som en enskild djupintervju skulle genomföras. Tidseffektiviteten ses som en stor 

fördel, då studien har begränsat med tid. En annan fördel med fokusgrupp kontra djupintervju 

är att författarna kan få en djupare förståelse för hur studiedeltagarna ser på ämnet i fråga 

genom att olikheterna ifrågasätts av andra deltagare vilket förhoppningsvis skapar en mer 

öppen såväl som intressant diskussion (Wibeck 2010). 

Fokusgrupp är i det här fallet även att föredra framför djupintervju, då deltagarna kan 

få stöd av varandra och kan därmed våga tala om deras eventuella okunskap kring 

övervakning och cookies. Det skulle kunna upplevas som jobbigt att tala privat med 

författarna i en (då enskild) djupintervju om deltagaren inte är så bevandrad i ämnet 

(Esaiasson et al. 2012). Antagandet är att det kan kännas lättare för studiedeltagarna att tala 

om sin eventuella okunskap om det finns medhåll från andra deltagare. 

Wibeck skriver i sin bok Fokusgrupper – om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod (2010) att det är av stor vikt att en noggrann planering av studien sker. 

Hon hänvisar även till fyra steg som är hjälpsamma att följa i processen med fokusgrupp: 

planering, rekrytering, diskussionsledning samt analys (Wibeck 2010). Vidare följer en 

förklaring till hur dessa steg använts i arbetet med fokusgrupp i den här studien. 
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4.2.2.1 Planering

Planering av fokusgruppen sker till stor del genom att ta hjälp av tillgänglig litteratur inom 

ämnet såväl som att diskutera olika scenarion författarna emellan såväl som med handledare 

och lärare vid institutionen. Likväl har svaren från enkätundersökningen varit till hjälp vid 

utformningen av fokusgruppen. Intervjufrågorna till fokusgruppen behandlar främst 

studiedeltagarnas åsikter om cookies och övervakning på internet. Frågor som bidrar till 

kartläggningen av kunskapsnivåer kring cookies överläts till enkäten och exkluderades 

således från fokusgruppsintervjun. 

 Ett seminarierum vid campus Ekonomikum vid Uppsala universitet utsågs till lämplig 

lokal för fokusgruppsintervjun. Studiedeltagare kan enligt Wibeck (2010) känna sig osäkra i 

universitetsmiljö, men då samtliga deltagare studerar vid campus Ekonomikum sågs inga 

problem med det. Däremot fanns det relevant att organisera sittplatserna på ett sådant sätt att 

studiedeltagarna skulle känna sig bekväma. För att öka förutsättningarna till en intressant och 

givande diskussion mellan studiedeltagarna låg fokus på att få dem att känna sig bekväma i 

miljön, snarare än att moderatorn och notarien skulle trivas (Wibeck 2010). 

4.2.2.2 Rekrytering

Respondenterna rekryterades till fokusgruppen genom att, i enkätens sista fråga, lämna sitt 

namn och sin e-postadress om denne skulle kunna tänka sig att medverka i en fokusgrupp 

gällande samma ämnen. Trots att antalet respondenter till enkätundersökningen till slut 

uppgick till 138 stycken blev kom antalet intresserade till en vidare medverkan att bli lågt. 

Detta kan ha kommit att bero på geografiska aspekter då fokusgruppen genomfördes i 

Uppsala. Andra aspekter kan ha varit brist på tid och intresse hos respondenten. Vidare 

uttalades i enkäten en okunskap om ämnet ligga till grund till oviljan att delta. 

Totalt kunde åtta respondenter tänka sig att ställa upp i en fokusgrupp på ämnet, varav 

två respondenter inte besvarade de e-postmeddelanden som skickades ut och två kunde inte 

delta på någon de föreslagna tiderna när tid och plats för fokusgruppen sen skulle planeras. 

Detta resulterade i ett endast en fokusgrupp med fyra deltagare kunde genomföras, trots mer 

personliga förfrågningar till sedan tidigare kända kontakter inom målgruppen. 
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4.2.2.3 Diskussionsledning

Under fokusgruppsintervjun agerar en av författarna moderator och den andra notarie. 

Diskussionsledningen sker relativt ostrukturerat då moderatorn endast ingår i diskussionen då 

denne vill att någon av studiedeltagarna ska förtydliga ett yttrande eller för att ställa vidare 

frågor (Hansen & Machin 2013). 

4.2.2.4 Analys

Efter att fokusgruppsintervjun transkriberats genomförs först en kodning av materialet, 

därefter en tematisering och slutligen en summering av resultatet som framkommit (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014). Därefter genomfördes en innehållsanalys på materialet som 

framkommit, vilken presenteras i kapitel sex. 

4.3 Urval
Journalistikstudenter samt medie- och kommunikationsvetenskapsstudenter är en målgrupp 

vars majoritet studerar inför yrkesroller med inflytanden inom de områden som är både 

intressanta och relevanta gentemot den påverkan cookies och övervakning på internet kan ha 

på samhället. Därmed kan det vara av intresse för dessa att ha en hög IKT-kunskap samt 

kunna förhålla sig kritiskt till cookies och övervakning på internet. Detta gör den valda 

målgruppen till en intressant grupp att studera, är de medvetna om teknologin cookies vilken 

kan komma att ha stor påverkan på exempelvis en journalists förarbete inför en artikel, då det 

material som denne söker efter kan komma att filtreras bort i sökmotorers arbete att 

“optimera” användares sökresultat. 

Inledningsvis var förhoppningen att genomföra studien enbart i Uppsala och då få ihop 

närmare 100 svar från enkätundersökningen. Från den kvalitativa undersökningen var 

förhoppningen att samla in material från en till två fokusgrupper, med tre till fem deltagare i 

varje, från vald målgrupp. 

Enkäten spreds till studenter inom målgruppen i Uppsala genom sociala medier, men 

vid ett bristande deltagande togs beslutet att sprida enkäten vidare till andra studenter runt om 

i Göteborg, Stockholm, Lund, Gävle och Umeå. 

Enkäten var tillgänglig i totalt två och en halv vecka innan den stängdes. Totalt inkom 

142 svar varav det naturliga bortfallet beräknas till fyra svar, dessa svar kom från personer 
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som inte tillhör målgruppen och blev därmed irrelevanta för undersökningen (Ekström & 

Larsson, 2010). Bedömningen är att enkäten exponerats för uppskattningsvis 500 personer 

inom målgruppen vilket resulterar i en svarsfrekvensen på ca 28%.  

Studiedeltagarna till fokusgruppen fanns genom att tillfråga enkätrespondenterna om 

de kunde tänka sig att medverka i en uppföljande fokusgrupp. Då det endast var nio 

respondenter som var villiga att ställa upp i en fokusgrupp, varav hälften inte kunde medverka 

på plats i Uppsala genomfördes endast en fokusgrupp. Flera av enkätrespondenterna var dock 

positiva till att medverka i fokusgrupp men avböjde på grund av geografiska orsaker. Om tid 

och resurser funnits hade flera fokusgrupper kunnat genomföras, då med studenter vid olika 

lärosäten i landet. 

4.4 Material

Studien bygger på material som framkommit i enkätundersökningen såväl som från 

fokusgruppen. Detta material bidrar till det resultat som presenteras i kapitel fem och vidare 

kommer att ligga till grund för analys i kapitel sex. 

4.4.1 Enkät

Det kvantitativa materialet bygger på de svar som framkommit i enkätundersökningen. 

Enkäten innehöll 12 frågor om ämnena cookies och övervakning på internet varav den sista 

frågade respondenten huruvida denne skulle kunna ställa upp i en fokusgrupp gällande samma 

ämnen. Trost (2012) rekommenderar att undvika öppna frågor i enkäten. Därmed användes 

främst semantiska differentialskalor, detta då de är användbara när korrelationer mellan 

kunskapsnivåer, åsikter och ageranden ska sökas (Hansen & Machin 2013). Totalt inkom svar 

från 138 respondenter vilket är det empiriska material som ligger till grund för kartläggning 

av studenternas kunskapsnivåer. 

4.4.2 Fokusgrupp

Det kvalitativa materialet består av en transkribering av en 52 minuter lång 

fokusgruppsintervju mellan fyra medie- och kommunikationsvetenskapsstudenter vid Uppsala 

universitet. Diskussionen behandlar ämnen såsom cookies och övervakning på internet, 

kapitalism och marknadsföring, tillit, integritet och maktlöshet inför fenomenet cookies.  
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4.5 Genomförande

Litteraturöversikten som genomförts fick assistera vid framställningen av enkäten, vars frågor 

skulle frambringa dels data att analysera och dels material att utgöra grunden inför 

fokusgruppen.  

4.5.1 Enkätundersökning

Inledningsvis konstruerades en webbaserad enkät som, efter att ha besvarats av en pilotgrupp 

på tre personer reviderades efter pilotgruppens återkoppling (Hansen & Machin 2013). 

Enkäten kom att innehålla en fritextfråga, sex stycken semantiska differentialskalor från ett 

till fem (för att senare kunna söka korrelationer mellan kunskapsnivåer, åsikter och 

ageranden) (Hansen & Machin 2013), två envalsfrågor där den ena undersökte vilken 

studieinriktning respondenten hade och slutligen två flervalsfrågor.  

 Enkäten distribuerades ut till vald målgrupp, journalistikstudenter och medie- och 

kommunikationsvetenskapsstudenter. Distributionen skedde inledningsvis med hjälp av 

snöbollsinsamling via sociala medier där de som exponerades för enkäten ombads sprida 

denna vidare inom målgruppen (Hansen & Machin 2013). När antalet respondenter sen inte 

motsvarade förhoppningen kontaktades även studievägledare för valda utbildningar i 

Stockholm, Göteborg, Lund, Gävle och Umeå med en förfrågan om att denne kunde assistera 

studien genom att distribuera enkätundersökningen till deras studenter. I enlighet med 

forskningsetiska direktiv förklarades vilka författarna var samt syftet med studien varpå en 

kortare introduktionstext bifogades till enkäten, där det även framgick att medverkan var 

frivillig och dessutom helt anonym (Trost 2012). Enkäten avslutades med en förfrågan om 

respondenten ville delta i en uppföljande fokusgrupp med samma tema då det var både 

intressant och relevant för vår studie att deltagarna i fokusgruppen har besvarat 

enkätundersökningen. Under sista frågan ombads de som var intresserade att bidra med deras 

e-postadress för vidare kontakt. För att söka höja intresset till denna fokusgrupp utlovade vi 

ett lotteri av biobiljetter samt fika vid studietillfället. Under tiden som enkäten var tillgänglig 

för respondenterna inleddes planeringen inför fokusgruppsintervjun. Planeringen innebar att 

eftersöka stimulimaterial såväl som förbereda frågor till studiedeltagarna i fokusgruppen. 

Enkäten kom slutligen att sammanställas och analyseras genom att använda 

statistikprogrammet Minitab Express. Insamlat material kodades utifrån frågorna och 
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sammanställdes därefter i cirkel- och stapeldiagram. Enkätstudien som genomfördes 

genererade totalt 138 svar efter urval och naturligt bortfall. Resultatet från enkäten presenteras 

sedan som deskriptiv statistik (Hansen & Machin 2013).  

4.5.2 Fokusgrupp

Trots att antalet respondenter till enkätundersökningen till slut uppgick till 138 stycken kom 

antalet intresserade till en vidare medverkan att bli lågt. En fokusgrupp genomfördes med fyra 

stycken medie- och kommunikationsvetenskapsstudenter vid Uppsala universitet. 

Fokusgruppen inleddes med en kort presentation om uppsatsens ämne och hur 

upplägget för fokusgruppsintervjun såg ut. Därefter ställdes frågan “kan ni sätta ord på vad ni 

anser att en cookie är? Det vill säga, vad är en cookie för dig?” Efter en kortare diskussion 

blev studiedeltagarna visade ett stimuli, vilket bestod av ett sammanfattande tecknat 

videoklipp som på ett pedagogiskt sätt förklarar hur cookies fungerar. Filmen ger 

studiedeltagarna en inledningsvis historisk presentation av cookies, vad de från början var och 

kunde göra samt vad de är idag samt hur de fungerar i praktiken. Den påvisar positiva såväl 

som negativa aspekter med teknologin och påtalar att huruvida cookies är bra eller dåligt 

dåligt beror på hur de webbsidor som väljer att använda dessa, använder dem.  

 Efter videoklippet ställdes ytterligare en fråga till gruppen för att diskutera filmen och 

dess innehåll, huruvida filmens beskrivning av cookies överensstämmer med deras bild av 

cookies eller om den skiljde sig i någon eller några aspekter. Moderatorn frågade därefter om 

deltagarna känner sig övervakade på internet i någon mån och i sådana fall på vilket sätt, om 

de tar aktiva val för att försvåra övervakningen, vidare om de tror att detta påverkar deras 

beteende på internet samt om de känner att de har möjlighet att påverka insamlingen av data. 

Gruppen fick även en kort presentation av lagen om elektronisk kommunikation, varpå de 

diskuterade deras åsikter om lagen. Avslutningsvis fick de svara på vad de anser om cookies, 

om det är något bra eller dåligt och även motivera varför deras åsikt är som sådan. 

Diskussionsledningen vid fokusgruppen skedde relativt ostrukturerat då moderatorn 

endast klev in i diskussionen då denne ville att någon av studiedeltagarna skulle förtydliga ett 

yttrande. Även om diskussionen gick åt ett sådant håll som upplevdes irrelevant eller 

förlorade intensitet ingrep moderatorn och förde samtalet tillbaka till ämnet (Hansen & 
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Machin 2013). Notarien satt under fokusgruppsintervjun en liten bit ifrån deltagarna; lyssnade 

och antecknade de ämnen och intressanta poänger som gruppen berörde.  

Fokusgruppsintervjun spelades in och den författare som agerade notarie under själva 

intervjun transkriberade därefter ljudfilen till text genom att lyssna igenom filen och anteckna 

ordagrant vad som sades under intervjun. Efter transkriberingen var genomförd gjordes en 

kodning av rådatan, därefter tematiserades de olika koderna utifrån dels teorierna och dels 

utifrån nya synvinklar (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Resultatet summerades sedan, 

vilket presenteras i kapitel fem. Slutligen skedde en innehållsanalys på det resultat som 

framkommit i fokusgruppsintervjun där intressanta teman analyseras. 

4.5.3 Reliabilitet, validitet och generaliseringsbarhet
Studiens reliabilitet räknas som hög då den genomförts noggrant. Det kan vara till studiens 

nackdel att reliabiliteten inte blivit ytterligare bekräftad, då det varken funnits tid eller 

resurser till att genomföra samma studie på nytt såväl som att oberoende forskare inte gått 

igenom materialet före publicering (Fangen & Sellerberg, 2011).  

 För att vidare reflektera över studiens validitet, ses frågorna i både den kvantitativa 

studien och den kvalitativa studien högst relevanta då de stödjer syftet med uppsatsen och 

genererar data som är relevant för vidare analys och generalisering (Fangen & Sellerberg, 

2011).  

Det kan vara svårt att uttala sig generellt om de svar som framkommer i en 

fokusgrupp. Det kan enligt Esaiasson et al. (2012) krävas att forskaren genomför flera 

fokusgrupper för att kunna generalisera de ämnen som diskuteras. Då studien heller inte kan 

ses som representativ för den målgrupp som studeras utesluts generaliseringar helt från 

uppsatsen. 

Då målgruppen kan anses snäv och dessutom återfinns vid flera lärosäten över hela 

Sverige problematiseras möjligheten till att kunna genomföra den mängd fokusgrupper som 

initialt önskades med den tids- och resursbegränsning studien besitter. Att det dessutom fanns 

ett bristande intresse hos målgruppen att delta i fokusgrupp är ytterligare en begränsning. Det 

har dock återkopplats att flera potentiella deltagare till fokusgruppen valde att ej medverka då 

de inte ansåg sig själva ha en tillräcklig kunskap om cookies och övervakning på internet och 

därmed inte lämpliga som deltagare. 
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4.5.4 Kritisk metodreflektion

Tidigt under utformningen av denna uppsats, dess frågeställning och målgrupp, beslutades att 

triangulering skulle användas. En kvantitativ enkätundersökning med en efterföljande 

fördjupande kvalitativ fokusgrupp ansågs lämpliga då de kompletterar varandra; enkäten ger 

en bred men grund kännedom om respondenternas kunskap, åsikter och handlingar medan 

fokusgruppen ger en smalare men djupare insikt inom cookies och övervakning på internet. 

Enkätundersökningar, likt andra metoder att studera människor, involverar ett 

insamlande av individers tycke och beteende. Det är inte möjligt att tvinga fram ett deltagande 

ur ett forskningsetiskt perspektiv, så tillförlitligheten ställdes till respondenternas vilja att 

delta i studien (Hansen & Machin 2013). Det tycktes svårt att finna respondenter till 

enkätundersökningen, vilket kan grunda sig i att somliga studenter känner motvilja inför att 

bidra med information gällande ämnen som de känner sig besitta en eventuell låg kunskap 

kring. Likväl kan det låga deltagandet bero på en brist av tid eller intresse till att besvara 

enkäten. 

 Fokusgrupp är en bra metod då forskare kan dra nytta av den interaktion som sker 

mellan gruppdeltagare, däremot finns det en kritik gentemot att den interaktionen sällan tas i 

beaktning i analysen (Wibeck 2010). En annan problematik som kan uppstå, som i många 

kvalitativa metoder, är val av deltagare. Hur ska intervjupersonerna väljas ut, vad går att göra 

för att undvika en hierarkisk diskussion snarare än ett fritt samtal och går det att säkerställa 

validiteten, med andra ord, går det att avgöra huruvida en deltagare talar sanningsenligt eller 

ej? (Wibeck 2010).  

 Då ord och mening inte kan observeras måste den tolkas och förstås (Ekström & 

Larsson 2012). Enkätundersökningen genererade en begränsad mängd tolkningsbar data. 

Däremot fanns en förhoppning att kunna påvisa olika korrelationer mellan målgruppens 

åsikter och användning. Datan insamlad från fokusgruppen genererade betydligt mer 

tolkningsbart material än enkäten, vilket tolkats med stöd utifrån de teorier som presenterats i 

kapitel tre. Reflexiviteten visar att forskare och studiedeltagare påverkar varandra genom hela 

forskningsprocessen. Därmed kan det ses som naivt, eller rättare sagt omöjligt, att utgå från en 

positivistisk uppfattning om att forskare och studiedeltagare är oberoende av varandra 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Därmed har det funnits en medvetenhet hos författarna att 

dessa kan påverka studiedeltagarna, vilket bidragit till att interaktionen med deltagarna har 
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noggrant tänkts igenom så att intervjufrågor och annan kommunikation varit så neutral som 

möjlig. 

Det går inte att förstå något utan att redan ha en förförståelse och därmed kan vald 

målgrupp eventuellt underlätta tolkningen gällande indexikaliteten, då författarna besitter en 

liknande studiebakgrund som respondenterna (Ekström & Larsson 2012; Alvesson & 

Sköldberg 2008). Det finns alltid en möjlighet att signaler och koder går förlorade, som 

forskare från alternativa ämnen och skolor hade sett men då författarna, som tidigare nämnt, 

har en studiebakgrund lik den av respondenterna bedöms det bortfallet vara lågt (Alvesson & 

Sköldberg 2008). Dock ämnas tolkningar i största möjliga mån kunna styrkas i relevant 

litteratur. 

Då studien behandlar ett relativt nytt forskningsfält har det varit en brist gällande 

relevanta studier att se till och jämföra. Därmed har det inte funnits några självklara eller 

vedertagna sätt för att studera de ämnen som uppsatsen behandlar vilket gjort det stundtals 

problematiskt att finna rätt metoder och teorier till studien.  

4.6 Analysmetod

Det resultat som fokusgruppen genererar tematiseras först och analyseras därefter i en 

innehållsanalys med stöd från valda teorier, som presenterats i kapitel tre. 

4.6.1 Kunskapsnivåer
Temat kunskapsnivåer syftar till att söka ta reda på den okunskap om ämnena som 

målgruppen eventuellt kan besitta. De underteman som identifierats gällande temat 

kunskapsnivåer är generell kunskap, vilken visar den kunskap studiedeltagarna besitter 

gällande cookies. Informationsvärdering vilken blir intressant i relation till hur deltagarna 

värderar sin egen information. Det sista undertemat som identifierats är politisk tillit. Samtliga 

underteman till temat kunskapsnivåer kan relateras till panopticon och public sphere. Har 

studenternas hög eller låg kunskap kring ämnena? Vidare vilka faktorer som påverkar hur hög 

tillit en webbsida får, är det beroende på huruvida en webbsida är transparent med 

användandet av cookies eller kan det bero på hur välkänd en webbsida är? Detta tema söker 

besvara frågeställningarnas första fråga, vilken kunskap studenter har till webbsidors 

användande av cookies. 
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4.6.2 Medvetenhet

Trots att teorin panopticon bygger på att övervakaren vill göra den övervakade medveten om 

övervakningen, något som företag som använder sig av cookies ofta har för avsikt att dölja, 

ämnas denna teori till grunden för detta tema (Miyazaki 2008). Ändrar användarna sitt 

beteende om det vet om att de är övervakade och i sådana fall när och hur påverkar en 

medvetenhet om övervakning deras internetanvändning? De underteman som identifierats är 

påverkan vilket söker visa huruvida deltagarna påverkas av deras eventuella medvetenhet om 

övervakning på internet. Ett annat undertema som identifierats är utilitarism, eller nyttomoral, 

som innebär att konsekvenserna av en handling ämnas bli så goda som möjligt (NE 2016). 

Teorierna public sphere och CPM finns även intressanta för det här avsnittet. Det slutliga 

undertemat gällande temat medvetenhet är omhändertagande, hur påverkas deltagarna av 

cookies positiva sidor?  

4.6.3 Marknadsföring

Detta tema ämnar kartlägga om och när användarna härleder syftet med företags användning 

av cookies till marknadsföring och kapitalackumulation. Hur ställer sig dessutom studenterna 

till denna informationsinsamling, finns det några tydliga för- och nackdelar? Ett undertema är 

agenda, vems agenda är det som styr cookies funktioner? Är det användaren som vill slippa 

skriva in sitt användarnamn vid varje besök, eller är det webbsidan som vill söka kartlägga 

användares internetvanor? Vidare studeras individanpassat innehåll, där förståelse sökt kring 

hur deltagarna ställer sig till anpassat, eller filtrerat, innehåll genom övervakning på internet.. 

The filter bubble i kombination med public sphere går att applicera på deltagarnas åsikter i 

undertemat webbsidan styr. 

4.6.4 Maktlöshet
De underteman som används är maktlöshet inför teknologin, uppgivenhet samt godtrogenhet. 

Detta huvudtema anknyts framförallt till public sphere och the filter bubble, men även till 

CPM. Har studiedeltagarna identifierat problem som de känner sig maktlösa inför att 

förändra, förs diskussioner kring dessa problem eller lyckas makthavare och företag behålla 

eller stärka sin position och sitt anseende genom att styra diskussionerna kring för dem 
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fördelaktiga ämnen? Temat påvisar hur deltagarna ser på övervakning på internet samt om det 

påverkar deras beteende på internet. 

4.6.5 Integritet

Integritet är ett av de teman som eftersöks i materialet, detta knyts till den förklaring av CPM 

som behandlas i uppsatsens teorikapitel. Temat integriteten söker ta reda på hur 

studiedeltagarna ställer sig till att webbsidor samlar in information om deras internetaktivitet 

via cookies, vilket undertemat attityd till kränkt integritet söker påvisa, samt om detta 

informationsinsamlande påverkar deras beteende på internet. Det är vidare relevant för 

undertemat aktivt bidragande om deltagarna kan tänka sig att offra delar av sin information i 

utbyte mot de fördelar som cookies har att erbjuda, exempelvis lagring av användarnamn och 

lösenord på en webbsida (Miyazaki 2008). Det slutliga undertemat är eget ansvar, där public 

sphere till viss del kan vara aktuell. 

4.7 Etiska reflektioner

Enkätundersökningen genomfördes anonymt då det inte finns någon anledning att identifiera 

respondenterna. Däremot gavs deltagarna i enkätundersökningen valet att själva ange namn 

och e-postadress, om de önskade bli kontaktade för medverkan i en uppföljande fokusgrupp.  

naNågra problematiska aspekter kan vara deltagarnas integritet. Anonymiteten som 

fanns i enkätundersökningen blir blottad inför fokusgruppen. Studiedeltagarna kan även 

komma att ge svar på frågor av en mer privat natur då fokusgruppsintervjun mer eller mindre 

kan komma att utvecklas till vad som kan uppfattas vara ett vanligt samtal. Denna privata 

information sprids då per automatik vidare till övriga deltagare vilket gör det svårt att utlova 

sekretess och anonymitet (Ekström & Larsson 2012). Den information som diskuteras i 

fokusgrupperna förmodas inte vara så pass känslig att ett kontrakt om tystnadsplikt för 

deltagarna behövs formuleras, däremot så garanteras respondenterna anonymitet i uppsatsen, 

samt ett löfte om tystnadsplikt från författarna. Det är av vikt att vara transparenta mot 

studiedeltagarna till den grad att de känner sig väl medvetna och bekväma med hur materialet 

kommer behandlas i uppsatsen (Wibeck 2010). 
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5. Resultat
I följande kapitel presenteras den data som samlats in genom enkätundersökning samt 

resultatet av det empiriska material som samlats in genom fokusgruppen.  

5.1 Insamlingsmetod
I följande avsnitt ämnas val av insamlingsmetod presenteras. 

5.1.1 Enkätundersökning

Enkätundersökningen blev slutligen besvarad av 138 personer från valda målgrupp. 51 

stycken var journalistikstudenter varpå 87 studerade medie- och kommunikationsvetenskap. 

Det kommer inte presenteras någon individuellt statistik mellan dessa grupper då dessa 

kommer ses som en målgrupp. 

 På den inledande fritextfrågan “Vad är en cookie?” gavs en bred variation av svar på 

vad de ansåg en cookie vara. Av dessa svar kunde vi utläsa några olika teman. I ungefär 

hälften svarade att det var en funktion som sparade information om användaren, utan att 

djupare specificera vilken typ av information det rörde sig om. Vissa såg cookies som något 

som fanns för att kunna ge dig en bättre användarupplevelse, att hemsidan laddades snabbare 

och grafiken anpassade. Vissa såg det som något som gjorde så att du kunde få riktad och 

individanpassad reklam. 13 personer var öppna med att det faktiskt inte visste vad en cookie 

var eller gjorde.  

 

”Ingen aning, nåt som man måste godkänna för att kunna använda deras hemsida ordentligt 

och som gör att de får tillgång till en viss del av ens egen information på datorn/mobilen.” 

“En funktion som gör att reklam kan riktas direkt till mig utefter vad jag gör på nätet.”  

 

“En fil som innehåller information som användaren lämnar på en webbplats, typ lösenord, 

användarnamn etc.” 
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  Figur 5.1 

På frågan “Hur väl anser du att du känner till vilken typ av information cookies kan samla?” 

fick respondenterna svara genom en semantisk differentialskala från 1 till 5. Varpå 

svarsresultatet blev 17,4 % “inte alls”, 37,7% “ganska lite”, 30,4 % “varken eller”, 13,0 % 

“ganska väl” och 1,4 % “mycket väl”. 

  

  Figur 5.2  

På frågan “I vilken grad känner du dig övervakad på internet?” svarade 5,1 % “inte alls”, 16,7 

% “ganska lite”, 27,5 % “varken eller”, 32,6 % “ganska mycket och 17,4 % “väldigt mycket”. 
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En person, motsvarande 0,7 % valde att inte svara på frågan.  

 

  Figur 5.3  

Frågan “Vilken är din inställning till webbsidors användande av cookies?” besvarades med 

5,8 % “väldigt negativ”, 21,7 % “ganska negativ”, 62,3 % “varken eller” och 10,1 % “ganska 

positiv”. Ingen ansåg detta vara väldigt positiv. 

 

  Figur 5.4 
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På frågan “Hur problematisk anser du denna övervakning vara?” fick respondenterna åter 

svara genom en differentialskala där 5,8 % ansåg att övervakning var “ej problematiskt”, 22,5 

% “lite problematisk”  31,9% “varken eller”, 29,0% “ganska problematisk” och 10,9% 

“mycket problematisk”. 

!  

  Figur 5.5  

På frågan “Hur ofta läser du webbsidorna användarvillkor för cookies?” medger 74,6 % att de 

aldrig läser dessa, 19,6 % nästan aldrig dessa, 2,9 % läser dessa ibland, 1,4 % läser nästan 

alltid dessa och 0,7 % (en person) läser alltid användarvillkoren. 0,7 % hade inte svarat på 

frågan. 
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  Figur 5.6 

På frågan “Hur bra tycker du webbsidor generellt är på att informera om deras användning av 

cookies?” svarade 6,5 % “väldigt dåliga”, 22,5 % “ganska dåliga”, “27,5 % “varken eller”,  

33,3 % “ganska bra” samt 10,1 % “väldigt bra”. 27,5 % medgav att det skulle kunna tänka sig 

en sämre användarupplevelse i utbyte mot att slippa cookies medan 30,4 % inte kunde tänka 

sig det. 42 % visste inte vad de ansåg. 
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  Figur 5.7 

På frågan “Skulle du kunna tänka dig en sämre användarupplevelse i utbyte mot att slippa 

cookies?” svarade 27,5 % ja, 30,4 % nej och 42 % visste inte om de skulle kunna tänka sig en 

sämre användarupplevelse genom att slippa cookies. 

 

  Figur 5.8 

På flervalsfrågan “Vilka av dessa alternativ (blockering av cookies i webbläsaren, blockering 

av tredjepartscookies, rensning av cookiehistoriken) har du kunskap om?” svarade 47,1 % att 

de kunde redogöra för blockering av cookies i webbläsaren varav 10,9 % (kategori 1) endast 
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hade kunskap om denna funktion. 20,2% visste hur blockering av tredjepartscookies gick till 

där en person motsvarande 0,7 % (kategori 2) medgav att denne endast hade kunskap om 

detta. 59,4 % visste hur de raderade cookiehistoriken där 21,7 % (kategori 7) av dessa endast 

visste detta. 27,5 % (kategori 6) medgav att de kände inte till någon av dessa funktioner. 

 Kategorierna motsvarar följande: 1, blockering av cookies i webbläsaren. 2, 

blockering av tredjepartcookies. 3, blockering av tredjepartscookies samt cookies i 

webbläsaren. 4, blockering av tredjepartscookies samt radering av cookiehistoriken. 5, 

blockering av tredjepartscookies, cookies i webbläsaren samt rensning av cookiehistoriken. 6, 

ingetdera. 7, rensning av cookiehistoriken. 8, rensning av cookiehistoriken samt blockering av 

cookies i webbläsaren. 

 

  Figur 5.9 

På den andra flervalsfrågan “Tar du något aktivt val för att försvåra denna övervakning?” gavs 

respondenterna åter möjlighet till att välja bland flera svarsalternativ. Svarsalternativen var 

“ja, använder programvara som blockerar cookies”, “ja, raderar regelbundet cookies”, 

“blockering av cookies i webbläsaren”, “ingetdera” samt “vet ej”. 47,1 % (kategori 10) gjorde 

inget av dessa alternativ och 8 % (kategori 11) ansåg att de inte visste huruvida de använde 

föreslagna alternativ. 28,3 % använde någon typ av programvara för att blockera cookies och 

för 18,1 % (kategori 2) av dessa var detta deras enda åtgärd. 11,6 % blockerade cookies i 

webbläsaren och för 5,1 % (kategori 1) av dessa var detta deras enda åtgärd. 18,8 % raderade 
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regelbundet cookiehistoriken varpå  9,4 % (kategori 8) av dessa endast vidtog denna åtgärd.  

2,9 % av respondenterna svarade att de vidtog alla föreslagna åtgärder. 

 Kategorierna motsvarar följande: 1, blockering av cookies i webbläsaren. 2, ja, 

använder programvara som blockerar cookies. 3, ja, använder programvara som blockerar 

cookies samt blockering av cookies i webbläsaren. 4, ja, använder programvara som blockerar 

cookies samt raderar regelbundet cookies. 5, ja, använder programvara som blockerar cookies, 

blockering av cookies i webbläsaren samt raderar regelbundet cookies. 8, ja, raderar 

regelbundet cookies. 9, ja, raderar regelbundet cookies samt blockering av cookies i 

webbläsare. 10, nej. 11, vet ej. *, avstod. (Kategori 6 bestod av ett svar med  

svarskombinationen vet ej samt nej och kategori 7 bestod av ett svar med svarskombinationen 

ja, raderar regelbundet cookies samt nej varpå dessa räknades med i kategori 11).  

5.1.2 Fokusgrupp

I följande avsnitt presenteras resultatet från fokusgruppen utifrån de huvudteman som 

identifierats. 

5.1.2.1 Kunskapsnivåer
Det är genomgående låg kunskap bland studiedeltagarna kring vad en cookie faktiskt är och 

vad den kan göra. Deltagare två tycks ha högst kunskap i gruppen då denne även är den ende 

som vidtar åtgärder för att skydda sig från cookies och övervakning på internet. Teknologins 

funktioner blir tydligare för deltagarna efter filmvisningen även om det kvarstår många 

frågetecken till hur enskilda webbsidor hanterar cookies och den information som insamlas. 

Deltagarna ser det som en trygghet att befinna sig i Sverige då de har hög tillit till 

landets lagar och regleringar gällande integriteten, även om de säger sig saknat kännedom om 

lagen om elektronisk kommunikation. Dock enas deltagarna om att denna tillit kan vara en 

nackdel då företag kanske inte alltid ser till individens bästa, vilket de anser att den svenska 

staten gör. Vidare säger deltagare två att det är naivt att tro att information som samlas in inte 

kommer att kunna användas emot användaren. Deltagarna är även överens om att de skulle se 

informationsinsamlingen som mycket mer problematisk om de bodde i ett annat land där en 

användares internethistorik skulle kunna användas i ett mer negativt syfte. Deltagare tre anser 

å andra sidan att det i teorin är obehagligt att bli övervakad på internet men i praktiken anser 
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hen att de flesta användare ändå inte är tillräckligt intressanta för att det ska kännas jobbigt att 

dela med sig av den information som cookies lagrar. Även deltagare ett och fyra uttalar att de 

känner sig övervakade, men de ser ingen problematik med detta då det inte anser sig förse 

webbsidor med känslig information. 

5.1.2.2 Medvetenhet om övervakning och datainsamling

Samtliga studiedeltagare är överens om att cookies används för att samla in information om 

användare, detta för att gynna webbsidor i allt från att förbättra webbsidans grafik till att 

övervaka användares internetvanor. Alla deltagare känner sig övervakade på något sätt och 

ifrågasätter och diskuterar sinsemellan vad informationen som sparas används till. De är väl 

medvetna om att övervakning sker men är olika kritiska till olika webbsidor. Deltagarna 

känner exempelvis större tillit till välkända företag som exempelvis Facebook, då de anser att 

dessa är konstant granskade och bär ett stort ansvar gentemot användarna då företagen är så 

pass etablerade. Vidare ser de godtyckligt på den “positiva” övervakning som sker då en 

webbsida informerar användaren om avvikande aktiviteter gällande dennes medlemskonto, 

såsom inloggning från en ny enhet. Deltagarna är även medvetna om att det ofta ligger ett 

ansvar hos dem själva att ta reda på och förhålla sig till olika sidors informationsinsamling. 

Deltagare fyra liknar informationsinsamlingen som sker med den övervakning av 

medborgare som sker i George Orwells bok 1984, vilket denne motiverar med att allt fler 

aktiviteter sker på internet nuförtiden vilket skapar offentliga utrymmen där en stor mängd 

information är samlad på gemensamma plattformar vilket underlättar övervakning. Vidare 

anser hen att detta endast kan ses som försvarbart i fall då informationen brukas av staten med 

syfte att förebygga brottslighet. Deltagare tre anser att övervakning på internet är obehagligt i 

teorin, men i praktiken anser hen att de flesta användare inte är tillräckligt intressanta för att 

webbsidor ska vilja samla information om dem.  

Deltagarna tycker sig leva i ett bra land gällande cookies och med journalister som 

granskar staten och stora företag. Svenskar har yttrande- och pressfrihet vilket kanske inte 

hade varit självklart i vissa andra länder där en sökning på Google som inte ligger i linje med 

vad auktoriteter tycker eventuellt skulle kunna användas mot användaren. 

Deltagare tre anser att det är svårt att vara negativt inställd till en hel teknologi enbart 

på grund av att det finns en möjlighet att missnyttja den, hen anser att det alltid kommer alltid 
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att finnas personer som utnyttjar teknologin och har den positiva sidor så är det desto 

viktigare att se till dessa. 

5.1.2.3 Marknadsföring

När studiedeltagarna diskuterar kring övervakning handlar det till stor del om 

marknadsföring. Deltagarna anser att en stor del av den information som samlas in används i 

marknadsundersöknings- och marknadsföringssyfte. Deltagarna anser att eventuella 

förbättringar av en webbsida, eller dylikt, som företag eller stat genomför är för sin egen 

fördel. Vidare sa deltagare fyra att företag och stat har en agenda med att använda cookies 

vilket sällan, om ens någonsin, är att se till konsumentens bästa. Deltagare fyra utvecklade sitt 

resonemang genom att säga att webbsidor endast optimeras för att få en ökad användarskara, 

vilket visar sig i att användare handlar mer, vilket utvecklar kapitalism och materialism och 

det ser deltagare fyra som en nackdel. 

 Deltagare tre är den som ställer sig mest positiv till webbsidors användande av 

insamlad information i marknadsföringssyfte då hen tycker att det är “kul” med specifikt 

riktad reklam, vilket deltagare ett och fyra instämmer med. Alla tre anser det vara bekvämt att 

få reklam som är anpassad efter sidor eller produkter de tidigare besökt, bland annat då det 

kan vara en sida eller produkt de glömt bort och sedan blir “påminda” av reklamen. 

 Angående webbsidors användande av cookies säger sig deltagare två vara kluven 

gällande sin inställning till cookies och ser användandet av cookies som lite obehagligt, men 

anser samtidigt att det inte är någonting nytt. Hen gör en liknelse med postreklam, att det 

tidigare varit möjligt att registrera sig för att få hem reklam gällande särskilda produktgrupper, 

nu har människor bara vant sig vid fenomenet. Skillnaden handlar endast om att människor nu 

saknar vetskap om den individanpassade marknadsföringen. Deltagare tre inflikar även att det 

är upp till innehavaren av webbsidan att bestämma vad som sker på dennes sida och 

användare kan inte kräva att få använda en webbsida utan cookies. 

5.1.2.4 Maktlöshet
Deltagarna uttalar en känsla av maktlöshet inför teknologin vi känner till som cookies och 

användandet av den information som samlas, såväl som till auktoriteter, i form av stat och 

företag, som sedan tar del av den insamlade informationen. Deltagarna talar om det urval eller 
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den filtrering av sökresultat och innehåll som webbsidor kan använda sig av för att optimera 

användares upplevelser. Detta gör att deltagare två rent generellt inte känner någon trygghet 

på internet. Även deltagare ett ser en problematik i att webbsidor kan avgöra vad användaren 

“ska få veta om världen” . Deltagare fyra talar om en svaghet i teknologin då det går att hacka 1

webbsidor och få tillgång till information. Vidare ser hen en problematik i att inte veta på 

vilket sätt webbsidor använder sig av informationen, vilket deltagare ett instämmer i.  

Deltagarna talar om hur utlämnade användare är till övervakning då det inte finns 

något initialt skydd till cookies utan det bygger till stor del på att användaren själv söker upp 

information samt installerar relevant programvara eller blockerar cookies i sin webbläsare. 

Samtalet kretsar även kring en känsla av uppgivenhet, att det ofta känns som att information 

sparas om användare. Vidare att det inte finns något alternativ till att blockera cookies då 

somliga webbsidor inte visar sitt material förrän den kan placera en cookie på användarens 

dator. Det är svårt att vara del av internetsamhället utan att mer eller mindre tillåta 

övervakning. Cookies är nu också ett så pass etablerat fenomen att användare är för godtrogna 

för att ifrågasätta varför webbsidor vill samla information om dem och deras internetaktivitet, 

så de litar på den större parten och hoppas att det inte är någon fara. Deltagarna ser stora 

fördelar med lagen om elektronisk kommunikation, men anser att en omskrivning eventuellt 

skulle vara på plats då den enbart tvingar webbsidor till att informera om sitt användande av 

cookies. Lagen ger inget utrymme för användaren att neka webbsidan att spara cookies, 

utöver att själv blockera alternativt avhålla sig från att besöka webbsidan. Deltagarna saknar 

en transparens kring vilken information som faktiskt sparas om användarna.  

5.1.2.5 Integritet
Som tidigare nämnt är deltagarna i studien sedan tidigare medvetna om den övervakning, eller 

det informationsinsamlande, som kan ske via cookies på webbsidor. Deltagarna diskuterar 

huruvida en kartläggning av deras internetaktivitet kan vara till skada för dem. Om många 

webbsidors informationslagrande gällande en specifik användare adderas blir det en ganska 

övergripande dokumentation, enligt deltagare två, därmed önskar deltagarna ta del av all 

information som lagrats om dem själva då det vore intressant att se hur stor mängd det är samt 

vad för slags information som “övervakarna” finner intressant. Vidare diskuteras olika 

 Deltagare ett, fokusgruppsintervju den 4 december 2015.1
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anledningar till att webbsidor vill ha exempelvis en användares e-postadress för att kunna 

samla information om denne, vilka främst innefattar marknadsföring; diverse partners skickar 

ut nyhetsbrev till användaren och att individanpassad reklam visas på de banners som finns på 

de webbsidor som användaren besöker. 

Deltagarna undviker allesammans att besöka vissa webbsidor. Detta gäller främst 

webbsidor som kräver medlemskap, förutsatt att det inte är en sida som de verkligen vill ta del 

av, det gäller även sidor som de inte känner till sedan tidigare och som inte verkar 

tillförlitliga. Deltagare två har en stark motvilja till att skapa användarkonton på webbsidor 

vilket hen motiverar genom att det inte finns någon anledning till att ge en webbsida tillgång 

till hens personliga e-postadress utan vidare och ställer sig kritisk till hela teknologin genom 

vilken webbsidor samlar information om dess användare. Som tidigare nämnt, under resultatet 

för tematiseringen av kunskapsnivåerna, ansåg deltagare tre att övervakning på internet är 

obehagligt i teorin men i praktiken anser hen att de flesta användare inte är tillräckligt 

intressanta för att webbsidor ska vilja samla information om dem. 

Deltagare ett säger sig vara kluven gällande sin inställning till cookies då övervakning 

på internet till stor del bygger på eget ansvar. Deltagare ett anser att det är upp till var och en 

att skydda sig från cookies och om användaren inte vill delge information om sig själv på 

webbsidor är det upp till denne att vidta åtgärder som att exempelvis blockera cookies. Vidare 

anser hen att det är en process från det att konsumenten ser en reklamannons av en produkt 

tills dess att denne faktiskt köper produkten, vilket deltagare ett menar är svårt att skylla 

cookies.  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6. Empirisk analys
I följande kapitel presenteras analysresultaten utifrån de huvudteman och underteman som 

tidigare presenterats. En innehållsanalys sker på det dels resultat som framkommit i den för 

uppsatsen genomförda fokusgruppen där deltagarna fått diskutera sina tankar och åsikter kring 

ämnena cookies och övervakning på internet. 

6.1 Kunskapsnivåer

I följande avsnitt följer innehållsanalyser av de underteman som identifierats kring 

huvudtemat kunskapsnivåer.  

6.1.1 Generell kunskap kring cookies
Den generella kunskapen kring cookies är låg bland studiedeltagarna. De har en 

grundläggande kännedom, men är ändå inte helt medvetna om vad en cookies faktiskt är och 

vad den kan åstadkomma. Deltagare två är den i gruppen som antas ha högst kunskap kring 

ämnet då denne är den ende som faktiskt vidtar åtgärder för att skydda sig från cookies och 

övervakning på internet. Hen säger sig ha sökt reda på information själv angående skydd mot 

datainsamling och blir därmed i sammanhanget en minoritet. 

Okunskapen kring cookies kan bero på att det fortfarande är ett relativt nytt begrepp 

och människor lär sig inte om cookies och liknande teknologier på samma sätt som de lärt sig 

om mer etablerade begrepp. Detta kan bero på att kunskapsspridandet förmodligen legat i 

makthavarnas (stat, företag, organisation, kapitalhållare etc.) ointresse att informera om. Det 

är därmed upp till varje individuell internetanvändare att söka reda på information om cookies 

och liknande teknologier och vidare hur det går att skydda sig gentemot oönskad 

informationsinsamling av ens aktivitet på internet.  

Studiedeltagarna tycks ha många åsikter kring cookies och den övervakning som kan 

ske på internet, men trots detta besitter de en relativt låg kunskap kring ämnena. De är 

medvetna om att övervakning kan ske, men de tycks inte förstå hur stor del av cookies har i 

det hela, eller att cookies har någon del i det över huvudtaget.  
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6.1.2 Informationsvärdering

Deltagare ett och fyra uttalar en känsla av att deras internetaktivitet är övervakad. De ser dock 

ingen problematik med detta då de inte anser sig förse webbsidor med någon, för dem, känslig 

information. Deltagare tre anser att det i teorin är obehagligt med övervakning på internet, 

men i praktiken anser hen att “så jävla intressanta är inte de flesta personer ändå så vad ska de 

[webbsidorna] göra med den informationen?”. Detta är svårt att styrka då det inte finns någon 

klar kunskap om vilken typ av information olika webbsidor samlar in, såväl som vad 

informationen i slutändan används till. För användaren kan informationen anses obetydlig, 

men för ett företag eller en stat kan den vara av vikt. Återigen sätter de med politiskt, socialt 

och ekonomiskt kapital agendan för informations- och kommunikationsutbytet bland 

internetanvändare och återigen värderar användaren den information de förser mer väldigt 

lågt. 

 Deltagare två ställer sig mer kritisk till övervakningen då hen anser det vara naivt att 

tro att den information som samlas in inte kommer att kunna användas emot användaren. 

Deltagare två som även är medveten om insamlingen av information har börjat korrigera sitt 

användarmönster på internet för att i så stor mån som möjligt undvika den övervakning som 

kan ske via cookies. Detta tyder på att deltagare två är medveten om hur 

informationsinsamlandet kan användas emot hen, oberoende om det gäller personlig 

marknadsföring på internetbanners eller politisk övervakning. Detta kan relateras till 

panopticon då användaren är medveten om övervakningen, vilket i sin tur påverkar dennes 

beteende på internet. 

6.1.3 Politisk tillit

Deltagarna tycks se det som en trygghet att de befinner sig i Sverige då de säger sig ha hög 

tillit till landets lagar och regleringar gällande individers integritet. Därmed säger de sig känna 

samma tillit till andra auktoriteter, såsom företag och organisationer. Deltagarna enas dock om 

att denna tillit kan vara till deras nackdel, då företag kanske inte alltid ser till individens bästa, 

vilket de anser att den svenska staten gör. Detta kan till viss del bero på att Sverige historiskt 

sett inte varit drabbat av korruption i någon nämnvärd skala vilket kan bidra till en högre 

tilltro till staten och landets styre i helhet. För att även webbsidor ska vinna användares 

förtroende på samma sätt som staten gjort, väljer de att fokusera på de eventuella fördelar som 
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cookies kan bringa och kommunicerar enbart detta till användaren. Det gäller meddelanden 

såsom “optimerar för DIN upplevelse på vår webbsida” och dylikt. I och med att webbsidorna 

fokuserar på de positiva aspekterna med cookies väcks inte frågan om huruvida det är bra 

eller dåligt för användaren. Vilket innebär att det är webbsidan som sätter agendan för 

cookies, såvida inte användarna är kritiska och ifrågasätter den information som webbsidan 

kommunicerar. 

Deltagarna anser att de har ett bra skydd mot skadlig övervakning på internet då de 

befinner sig i Sverige.  Däremot är de överens om att de skulle se informationsinsamlingen 

som mycket mer problematisk om de bodde i ett land där deras internethistorik skulle kunna 

användas i ett negativt syfte. En tolkning som kan göras är då att användarna anser att svensk 

stat och företag opererande i Sverige redan har satt en rättvis och aktuell agenda för cookies 

och övervakning på internet. Användarna behöver därmed inte vara kritiska och ifrågasätta 

övervakningen, då de utgår från att teknologin cookies redan blivit granskad av den svenska 

staten, som de sätter sin tillit till. 

6.2 Medvetenhet om övervakning och datainsamling

I följande avsnitt följer innehållsanalyser av de underteman som identifierats kring temat 

medvetenhet om övervakning och datainsamling. 

6.2.1 Påverkan
Deltagarna är alla fyra medvetna om att deras internetaktivitet kan övervakas genom cookies, 

men de vet inte när eller av vem. Trots medvetenheten om övervakningen gör tre av fyra 

deltagare ingenting för att försvåra den. I enlighet med panopticon har det visat sig ha en 

betydelse om vem som etablerat övervakningen då deltagarna sällan låter sitt beteende på 

internet påverkas. Då majoriteten av deltagarna besitter en låg kunskap om ämnet och vilken 

information som samlas in ser dessa samtidigt ingen anledning till att vidta några 

förhindrande åtgärder. Undantaget deltagare två som aktivt försöker motverka övervakning 

och insamling av hens internetaktivitet. 

De är väl medvetna om att övervakning sker men är olika kritiska till olika webbsidor. 

Deltagarna håller sig särskilt kritiska till nya webbsidor som inte inger en känsla av tillit och 

seriositet varpå de väljer att lämna dessa. 
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6.2.2 Utilitarism

Deltagarna finner det obehagligt att vara övervakade på internet, främst för att de inte vet vad 

den insamlade informationen används till. Deltagare fyra liknar informationsinsamlingen med 

den övervakning av medborgare som sker i George Orwells bok 1984, vilket hen motiverar 

med att allt fler aktiviteter sker på internet nuförtiden vilket skapar offentliga utrymmen där 

en stor mängd information är samlad på gemensamma plattformar vilket i sin tur underlättar 

övervakning. Trots denna negativa konnotation till Orwells dystopi känner deltagare fyra att 

ändamålet helgar medlen och bidrar övervakningen till att brottslighet kan förebyggas så är 

övervakningen försvarbar varpå de legitimerar sin passivitet gällande skydd mot cookies och 

övervakning på internet. Detta kan åter kopplas till public sphere där olika auktoriteter styr 

samtalen till de positiva aspekterna av cookies. Detsamma gäller den förbättrade 

användarupplevelsen som inledningsvis utlovas av webbsidor gällande deras användande av 

cookies.  

Som tidigare nämnt anser sig deltagarna leva i ett bra land gällande cookies och 

journalister som granskar auktoriteter såsom stat och stora företag. Svenskar har yttrande- och 

pressfrihet vilket kanske inte alltid är självklart i vissa andra länder, där material på internet 

kan censureras och blockeras från medborgares datorer i syfte att “skydda” användarna. I 

enlighet med CPM kan denna trygghet vara en bidragande orsak till att studiedeltagarna väljer 

att avslöja mer. Deltagarna anser sig inte riskera någonting och väljer därför att dela med sig 

av sin information i större utsträckning. 

6.2.3 Omhändertagande

Webbsidor använder cookies med syfte till att allt från att förbättra webbsidans grafik till att 

övervaka användares internetvanor. Medvetenheten att användarna kan övervakas genom 

cookies tycks inte ha gjort studiedeltagarna mer kritiska mot webbsidor i allmänhet, men 

däremot säger de sig känna olika grader av tillit till olika webbsidor. Välkända företag såsom 

Facebook får högre tillit från gruppen då de anser att dessa är konstant granskade av 

journalister och dylikt, samt bär en ansvar gentemot användarna då de är så pass etablerade 

världen över. Då panopticon poängterar att vem som övervakar spelar en roll kan denna teori 

appliceras för att förstå att deltagarnas ställningstagande. De ställer sig positiva till 

exempelvis Facebooks och Googles övervakning då webbsidorna uppmärksammar om 
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användaren loggats in från en ny enhet. Webbsidan skickar då ett e-postmeddelande till 

användaren för att informera denne om inloggningen från den nya enheten, om fallet skulle 

vara som så att det inte var individen bakom användarkontot som loggat in. Deltagare tre 

tycker dessutom att den riktade reklamen hen förses med är “kul”. 

Deltagarna är medvetna om att ansvaret för att skydda sig från cookies och 

övervakning på internet ligger hos dem själva vilket de inte säger sig prioritera särskilt högt. 

Deltagare tre anser att det är svårt att vara negativt inställd till en hel teknologi enbart 

på grund av att det finns en möjlighet att missnyttja den, hen anser att det alltid kommer alltid 

att finnas personer som utnyttjar teknologin och har den positiva sidor så är det desto 

viktigare att se till dessa. Detta kan åter knytas till att det är de som styr cookie-marknaden 

som kommit att sätta agendan och samtalsämnena för konsumenterna. Användarna tror sig 

vara i behov av teknologin och att den är nödvändig för allas säkerhet, vilket studiedeltagarna 

värderar högre än att dölja ett bidragande med sina egna uppgifter och preferenser. 

6.3 Marknadsföring
I följande avsnitt följer innehållsanalyser av de underteman som identifierats kring temat 

marknadsföring. 

6.3.1 Agenda

Studiedeltagarnas diskussion kring övervakning handlar till stor del om marknadsföring. En 

anledning till det tycks vara att deltagarna tror att majoriteten av den information som 

insamlas används i just marknadsundersöknings- och marknadsföringssyfte. Webbsidor 

samlar in information om sina användare med syfte att kunna marknadsföra rätt produkt till 

rätt användare med en förhoppning om att generera en vinst. Deltagarna anser att de 

eventuella förbättringar av en webbsida, som företag eller stat genomför, är enbart för egen 

vinst. Deltagare fyra motiverar detta med att företag och stat har en agenda med cookies vilket 

inte överensstämmer med konsumentens agenda. Här lyckas deltagarna själva cyniskt se att 

företagen genom den offentliga sfären försöker sätta en agenda som möter deras egna 

intressen. Företagen ser till att användarna förhåller sig till deras etablerade regler samtidigt 

som de själva ökar sin kundkrets och inkomst. 

!44



En webbsida optimeras genom cookies för att söka generera fler besökare. Fler 

besökare innebär fler potentiella konsumenter, vilket utvecklar kapitalism och materialism 

vilket är en nackdel enligt deltagare fyra. Om kapitalhållarna med deras cookies och 

filterbubblor lyckas styra intresset till de själv kan de indirekt tvinga till konsumtion. 

Insamlad information studeras och reklam och liknande anpassas sedan efter individen i hopp 

om att denne ska vilja konsumera aktuell produkt. 

“Det är ju inte sådär att bara för...att de visar en bild av någonting som du kan tyckas 

vara intressant eller du kan tycka ska vara intressant och sådär så säger de åt dig att du måste 

tycka någonting...eller du måste köpa någonting...sen är det ju alltid en process från att man 

ser en reklam till att man blir intresserad och därefter liksom gör någonting utav det” . Med 2

detta menar deltagare ett på att det är upp till individen själv att påverka konsumtionen, det 

går att ta aktiva val för att undvika cookies och övervakning på internet. Likaså menar hen på 

att det är en process från det att användaren först ser en produkt tills dess att hen väljer att 

konsumera den. Därmed anser hen att det går att undgå den kapitalism och materialism som 

deltagare fyra påvisar.  

6.3.2 Individanpassat innehåll

Deltagare tre är den av deltagarna som ställer sig mest positiv till webbsidors användande av 

insamlad information i marknadsföringssyfte då hen anser det dels är bekvämt och dels “kul” 

att få riktad reklam på internet. Deltagare ett och fyra instämmer med deltagare tres åsikt. Alla 

tre anser det behändigt att få reklam och annonser som är anpassad efter webbsidor eller 

produkter de tidigare besökt. Är det en sida en produkt de glömt bort kan de bli påminda av en 

reklamen eller annons och då vilja konsumera produkten. 

6.3.3 Webbsidan styr

Deltagare två säger sig vara kluven gällande sin inställning till cookies och ser användandet 

av cookies i övervakningssammanhang som lite obehagligt. Samtidigt så anser hen att det inte 

är någonting nytt och gör en liknelse med postreklam. Snarare än att fenomenet är nytt, så är 

det samhället som har vant sig vid individanpassad marknadsföring. Tidigare har det varit 

möjligt att registrera sig för att få hem reklam gällande särskilda produktgrupper, skillnaden är 
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nu att människor inte är medvetna om den individanpassade marknadsföringen på samma sätt. 

Detta går emot panopticon, då användaren inte märker att den är övervakad när 

individanpassad marknadsföring visas på webbsidor som denne besöker. Däremot ses likheter 

med filterbubblan då människor långsamt vant sig vid individanpassad marknadsföring utan 

att kritiska reflektera över hur och varför annonserna har selektivt valts ut för att visas vid en 

specifik webbsida. 

 Deltagare tre inflikade att det är upp till innehavaren av en webbsida att styra dess 

innehåll och därmed kan användare inte kräva att få tillgång till webbsidan utan att använda 

cookies, om webbsidan då bestämt sig för att använda sig av den teknologin “synd för dig, nu 

är det här ju min hemsida… så vill inte du göra det [använda cookies] så får du inte vara 

med” . Detta citat går att åter tolka genom public sphere där kapitalhållaren i den offentliga 3

sfären sätter reglerna och agendan för användaren. Innehar dessutom den aktuella webbsidan 

någonting användaren gärna vill ta del av samtidigt som denne anser det riskfritt att avslöja 

information är sannolikheten stor att denne kommer ge upp en del av sin integritet för att 

kunna ta del av webbsidan. 

6.4 Maktlöshet

I följande avsnitt följer innehållsanalyser av de underteman som identifierats kring temat 

maktlöshet. 

6.4.1 Maktlöshet inför teknologin

Studiedeltagarna tycks dela en känsla av maktlöshet inför teknologin cookies. Därtill känner 

deltagarna maktlöshet inför användandet av den information som samlas, såväl som till de 

auktoriteter, i form av stat och vinstdrivande företag, som sedan tar del av den insamlade 

informationen. Deltagarna talar om det urval, eller den optimering, av sökresultat och innehåll 

som kan användas för att förbättra användares upplevelse av en webbsida. Detta påverkar 

deltagare två till den grad att hen inte känner någon trygghet på internet och vidtar i och med 

detta åtgärder för att undkomma cookies och därmed en viss del av den övervakning som sker 

på internet. Deltagare ett ser en viss problematik i att webbsidor kan avgöra vad användaren 

ska få ta del av, då webbsidor såsom Google och Facebook filtrerar och individanpassar den 
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information som visas, beroende på vilken användare det är som söker reda på informationen. 

Risken med denna filtrering av information och sökresultat är att användare hamnar i olika 

“bubblor” och får därmed inte tillgång till samma innehåll. Denna filtrering, optimering och 

detta urval av information är resultat av olika varianter av offentliga sfärer. De med högt 

kapital styr mer eller mindre användarnas kunskap; dels den teknologiska kunskapen, där 

deltagarna erkänner låg kunskap och maktlöshet inför att påverka och förändra och dels den 

kunskap som de anpassade sökresultaten tillåter användarna att införskaffa. 

Studiedeltagarna är medvetna om att en insamling av dess internetaktivitet sker, vilket 

de ställer sig kritiska till. Att denna medvetenhet inte får studiedeltagarna att agera därefter 

kan kopplas till CPM, då studiedeltagarna uttrycker sig negativt gentemot det faktum att 

webbsidan exempelvis kan sprida informationen till andra parter, använda informationen för 

eget syfte eller bli hackade och oavsiktligt dela med sig av den information som lagrats om 

dess användare. Samtidigt agerar dock inte studiedeltagarna enligt dessa åsikter och 

förhindrar heller inte att informationen de delar med sig av till cookies används “man vet det 

och är medveten men man skiter i det för man orkar inte liksom” .De kan antingen se 4

informationen som de förser webbsidorna med som oviktig och harmlös, eller så ser de inga 

onda intentioner hos övervakarna, eller kanske fördelarna av att avslöja information helt 

enkelt är för stora för att studiedeltagarna ska vilja hålla informationen dold. 

6.4.2 Uppgivenhet

Då det inte finns något initialt skydd inför cookies och övervakning på internet är det upp till 

användarna själva att söka upp information kring skydd och därefter installera aktuell 

programvara och/eller blockera cookies i webbläsaren. Information som ofta visar sig vara 

svår att nå. Diskussionen i fokusgruppen ger en känsla av uppgivenhet, då deltagarna är 

medvetna om det informationsinsamlande som sker via cookies. Det finns inget alternativ till 

att blockera cookies, då somliga webbsidor nekar användare tillträde om inte användaren 

godkänner att webbsidan placerar en cookie på den enhet som används. Återigen tycks 

webbsidor odemokratiskt ha lyckats sätta agendan, vilken användarna mer eller mindre 

tvingas förhålla sig till utan att de egentligen känner till eller motsätter sig detta. 

Studiedeltagarna anser det vara svårt att vara en del av internetsamhället utan att tillåta 
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cookies och därmed också övervakning på internet. Att bli nekad tillträde på grund av att 

användaren inte vill låta sig bli övervakad tycks vara på grund av att det är kapitalhållarna 

som återigen styr, den nu digitala, offentligheten. 

6.4.3 Godtrogenhet

Trots att majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen som genomförts visat sig besitta en 

låg kunskap gällande vad cookies kan göra och vilken information som samlas in har 

teknologin sedan länge kommit att etableras bland internetanvändare. Många tycks därmed ha 

blivit för godtrogna för att ifrågasätta varför webbsidor vill samla information om dem och 

deras internetaktivitet. Användarvillkoren som beskriver syftet med cookies presenterar 

nästintill uteslutande positiva aspekter kring teknologin vilket har bidragit till den godtro som 

upplevs finnas studiedeltagarna. Resultatet är att användarna sätter sin tillit till webbsidan 

utan att veta vad som sker därefter och visar dessutom lågt intresse gentemot att ta redo på 

det.  

Att webbsidan besöks från Sverige tycks också det spela en roll då studiedeltagarna, 

som tidigare nämnt, känner tillit till landets rättsystem och regelverk och tror sig därför gå 

säkra mot eventuella integritetskränkningar. Studiedeltagarnas icke-handlande gällande 

övervakning på internet kan bero på den tillit som de har gentemot auktoriteter, såsom stat och 

företag, vilket grundar sig i att deltagarna litar på att auktoriteten värnar om användarna. 

Enkätundersökningen visar också på att 94 % “aldrig” eller “nästan aldrig” läser webbsidans 

användarvillkor för cookies. 

 Studiedeltagarna ser fördelar med lagen om elektronisk kommunikation, däremot 

anser den vara för svag gentemot den övervakning som sker. Lagen tvingar webbsidor att 

informera om sitt användande av cookies men lämnar inget utrymme för användaren att neka 

en webbsida att placera en cookie på dennes enhet. Det enda alternativet för användaren är då 

att själv blockera cookies i sin webbläsare alternativt avstå från att besöka hemsidan, vilket 

upplevs som otillräckligt av studiedeltagarna. Deltagarna saknar även en transparens kring 

vilken information det är som sparas om en användare. Här går det att se hur deltagarna har 

många åsikter, men hur de inte är beredda att offra sina eventuella fördelar med cookies, i 

avseende att undvika övervakning på internet. Något som behandlats av teorin CPM. Det kan 

återigen bero på en undertro på antingen teknologin och vilken information som kan samlas 
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in, eller på deltagarens egna relevans och vikt i sammanhanget. Det kan även bero på den 

trygghet deltagarna känner inför Sverige och dess lagar eller så anser deltagarna helt enkelt att 

utbytet från webbsidorna i dessa är så pass fördelaktigt så att de väljer att offra delar av sin 

integritet. 

6.5 Integritet

I följande avsnitt följer innehållsanalyser av de underteman som identifierats kring temat 

integritet. 

6.5.1 Attityd till kränkt integritet

Då studiedeltagarna upplever att det inte finns någon transparens mellan webbsida och 

användare gällande den information som webbsidans cookies sparar, upplevs en uttalad oro 

kring den övervakning, eller det informationsinsamlande, som kan ske via cookies på 

webbsidor. Vidare ställs frågan huruvida en kartläggning av deltagarnas internetaktivitet kan 

skada dess integritet. Studiedeltagarna två menar att det kan bli en övergripande 

dokumentation av användare genom den övervakning på internet som cookies tillåter.  

Studiedeltagarna värderar ofta den information som de bidrar till webbsidorna väldigt lågt 

varpå de finner fördelarna som kommer av bidragandet av information ha ett högre värde. 

Denna värdering kan förklaras genom CPM, då deltagarna anser det vara värt att dela med sig 

av sin internetaktivitet, eller sina personuppgifter, i utbyte mot att få en bättre upplevelse på 

internet. Integriteten blir ett kapital med vilket användarna betalar för produkten, att få nyttja 

en webbsida till dess fulla potential. Studiedeltagare två tycks dock värdera sin integritet 

högre än övriga deltagare och väljer därmed oftare en sämre upplevelse av en webbsida. 

6.5.2 Aktivt bidragande
Studiedeltagarna säger sig undvika vissa webbsidor. Detta gäller främst webbsidor som de 

inte känner till sedan tidigare och upplevs som otillförlitliga och webbsidor som kräver en 

högre ansträngning än genomsnittet, såsom ett medlemskap eller bankkontouppgifter. Det 

tycks vara först när webbsidor kräver ett aktivt deltagande av användarna som de ställer sig 

kritiska till webbsidan. Det är svårt att veta huruvida detta beror på bekvämlighet eller om 

användarna är kritiska till att aktivt dela med sig sin integritet. CPM styrker de selektiva och 
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situationsbaserade ställningstaganden studiedeltagarna gör. Deltagare två har en stark motvilja 

till att skapa användare på webbsidor då hen inte ser någon anledning att dela med sig av den 

efterfrågade informationen. Därmed är deltagare två inte villig att gå över den gräns, där hen 

inte längre är “ensam” ägare till informationen. Deltagare två nöjer sig gärna med en sämre 

upplevelse av en webbsida om det betyder att hen slipper, exempelvis ett medlemskap eller 

reklam och skräppost via e-post. När studiedeltagarna däremot inte upplever sig bidra med 

information ser de inte lika allvarligt på insamlingen. Känner de dessutom en stark tillit till 

webbsidan ökar sannolikheten till att aktivt förse denne med information. 

6.5.3 Eget ansvar

Övervakning på internet bygger till stor del på eget ansvar då det, som tidigare nämnt, inte 

finns något initialt skydd för användare gentemot teknologier såsom cookies. Deltagare ett 

anser att det är upp till varje enskild internetanvändare att skydda sig på internet. Vill 

användaren inte delge information om sig själv på webbsidor är det upp till denne att vidta 

åtgärder för att exempelvis, blockera cookies. Vidare anser deltagare ett att det är en process 

från det att användaren ser en annons av en produkt tills dess att det faktiskt sker en 

konsumering, vilket deltagaren anser svårt att skylla cookies. Dessa åsikter kan kopplas till 

public sphere där makthavarna och företagen förser internetanvändaren med den typ av 

information som de kan avvara varpå användaren accepterar denna, i många fall partiska, 

transparens som tillräcklig.  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7. Diskussion och slutsats
I följande kapitel presenteras och summeras de huvudresultat som framkommit utifrån 

uppsatsens frågeställning. Inledningsvis följer en diskussion, därefter presenteras en slutsats 

av arbetet och avslutningsvis ges förslag till framtida forskning inom området. 

7.1 Diskussion

Den inledande litteraturöversikten visade på en generell låg kunskapsnivå bland användare 

gällande webbsidors användande av cookies. Syftet med uppsatsen blev därmed att undersöka 

huruvida denna kunskapsnivå återfanns bland svenska journalistikstudenter samt medie- och 

kommunikationsvetenskapsstudenter. Vidare ville vi även undersöka hur studenterna ställer 

sig till denna övervakning och detta informationsinsamlande som kan ske på internet och till 

följd av detta, söka en förklaring till deras agerande på internet. För att söka svara på 

frågeställningar användes metoderna enkätundersökning samt fokusgrupp. Triangulering 

ansågs lämpligt då vi ville studera kunskapsnivåer såväl som åsikter. De svar som inkom från 

enkätundersökningen samt de svar som gavs i fokusgruppsintervjun är det material som legat 

till grund för både resultat och analys i uppsatsen. Sett från detta har vi kunnat utläsa bland 

annat att studiedeltagarna ofta visat sig vara för bekväma för att dels söka information 

gällande cookies och dels för att vara beredda att offra en del av den användarvänlighet som 

cookies kommit att bidra till. Studiedeltagarna från målgruppen besitter en relativt låg 

kunskapsnivå gällande cookies och övervakning på internet trots att majoriteten av dessa är 

medvetna om att det sker. I enlighet med vad begreppet public sphere beskriver kan detta 

komma att bero på att det är dagens makthavare som besitter ett högt ekonomiskt och socialt  

kapital som lyckas sätta och styra den offentliga sfärens diskussioner. De negativa aspekterna 

gällande cookies kommuniceras sällan ut till internetanvändare.  

Målgruppen valdes då dessa förmodligen kommer att vara verksamma inom 

yrkesgrupper som kan komma att behöva förhålla sig till cookies och övervakning på internet 

samt för dess antagna förförståelse om ämnet. Panopticon har visat sig problematisk att 

tillämpa då den i grunden behandlar en övervakning där övervakarna påvisar övervakningen. 

Dock har vi sett att de studiedeltagare som besitter en bredare övervakning gällande cookies 

datainsamling oftare tenderar till att göra något för att försvåra insamlingen. Det spelar 

dessutom roll vem som etablerat övervakningen, där studiedeltagarna oftare väljer att lita mer 
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på kända aktörer och sidor från Sverige än utländska mindre kända webbsidor. Detta beskrivs 

både av panopticon, där den övervakades agenda spelar en central roll, såväl som av CPM, 

där individer ständig bedömer hur mycket personlig information det vill avslöja beroende på 

vem de avslöjar det för och vad de får i utbyte. 

7.2 Slutsats

Den kvantitativa enkätundersökning visade att det finns en övergripande låg kunskap och 

kännedom kring webbsidors användning av cookies. Respondenterna sa sig känna till att 

cookies används men kunde sällan vidare beskriva vad dessa kan göra. Många ansågs sig 

övervakade men härledde detta sällan till webbsidors användning av cookies. Respondenterna 

hade en relativt god kunskap gällande rensning av cookie-historik och blockering av cookies 

samtidigt som nästan hälften av dessa inte gjorde något av detta. I de fallen respondenterna 

vidtog åtgärder var detta oftast i syftet att blockera den anpassade reklamen som används av 

vissa webbsidor. Denna åtgärd visar på att respondenterna främst vidtar åtgärder för att ge sig 

själv en “renare” internetupplevelse utan reklam snarare än att hindra eller försvåra 

övervakning. Drygt en fjärdedel var villiga att offra en del av sin användarupplevelse på 

internet för att undvika cookies, vilket visar på att en bra användarupplevelse för 

respondenterna allt som oftast prioriteras framför att minimera exponeringen av personlig 

information. 

 Utifrån fokusgruppen kan vi konstatera att studiedeltagarna är medvetna om 

övervakningen som kan ske genom cookies och de ställer sig skeptiska till aktiviteten, 

samtidigt som de inte vidtar några större åtgärder. Endast en av deltagarna säger sig arbeta 

aktivt för att motverka cookies och övervakning på hens dator, till skillnad från övriga tre som 

anser sig för bekväma för att offra en god användarupplevelse. Deltagarna ställer sig som sagt 

skeptiska till övervakningen och har många negativa åsikter gentemot fenomenet, samtidigt 

som kunskapsnivåerna är relativt låga. 

7.3 Framtida forskning
I studien av journalistikstudenters och medie- och kommunikationsvetenskapsstudenters 

kunskapsnivåer och åsikter kring cookies och övervakning på internet har det inte funnits 

särskilt många teorier att stödja sig mot. Vidare har det heller inte funnits särskilt många 

tidigare studier att se till och ta inspiration från. Avsaknaden av teorier och tidigare studier 
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kan bero på cookies dolda karaktär samt kapitalhållarna ovilja att påvisa dessa. Därmed skulle 

vi författare vilja föreslå deduktiva studier på följande teorier: communication privacy 

management theory och panopticon. Förslagsvis studeras både CPM och panopticon utifrån 

det informationssamhälle vi lever i idag, med den IKT såsom sociala medier, samt 

individanpassade sökresultat och reklam på internet. 

 CPM är en lämplig teori då syftet är att söka förståelse kring individers hanterande av 

sin integritet. Däremot är CPM i nuläget bristfällig i sitt beskrivande av hanteringen av 

individers integritet på internet, sett utifrån dagens digitala samhälle, varpå vi önskar se en 

utveckling av denne. Därmed krävs att fler studier genomförs för att se hur användare 

förhåller sig till integritet och övervakning vid användandet av IKT på internet.  

Panopticon är en av de största teorierna på fältet gällande övervakning däremot bygger 

teorin på att användaren har kännedom om den övervakning som sker. Därmed saknas en 

förklaring till vad som sker när övervakaren väljer att dölja övervakningen. Utifrån vårt 

studieresultat har vi dock iakttagit att somliga webbsidor väljer att avslöja övervakningen när 

detta kan generera ökat förtroende och positiva tankar om dem själva. Såsom när en webbsida 

upplyser om avvikande aktiviteter på användarens medlemskonto. Därmed föreslås denna 

flexibilitet gällande synlig kontra osynlig övervakning av användare på webbsidor kunna 

ligga till grund för vidare forskning som i sin tur kan leda till revidering och aktualisering av 

panopticon.  

 Vidare vore det intressant att studera kunskapsnivåer och åsikter från andra 

målgrupper. Hur ser äldre och yngre individers kunskapsnivåer och åsikter ut? Har yngre 

människor som vuxit upp med internet hög kunskap om cookies och övervakning på internet, 

eller ställer de sig okritiska till ämnena? Hur ser äldre människors kunskapsnivåer ut? Är de 

mer kritiska gentemot övervakning än de yngre? Hur ser kunskapsnivåerna och åsikterna ut 

gällande individer i de yrkeskategorier som journalistikstudenterna och medie- och 

kommunikationsvetenskapsstudenterna förväntas arbeta inom?  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Pressrelease

“Vi använder oss av cookies” “-ja, jag förstår.”  

Har du någon gång besökt en webbsida och mötts av informationen att denna använder 

sig av cookies? Då vet du kanske att cookies finns till för att ge dig “en bättre 

användarupplevelse” eller “en extra funktionalitet” på webbsidan. Men vad är det som 

du accepterar genom att snabbt klicka “jag förstår” på startsidan och vilken 

information lämnar du samtidigt ut till dessa företag?  

Nu har studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet inom 

ramen för en c-uppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap studerat kunskaper, 

åsikter och agerande gällande webbsidors användning av cookies på internet. Studien har 

genomförts med en kvantitativ enkätundersökning samt en kvalitativ fokusgruppsintervju med 

journalistikstudenter samt medie- och kommunikationsvetenskapsstudenter, då dessa studerar 

inför yrkesgrupper med högt inflytande inom området. 

Initialt har studien påvisat att kunskapsnivåerna gällande vilken typ av information cookies 

kan samla in generellt sett varit låga. Målgruppen känner till att de övervakas på internet men 

undervärderar cookies kapacitet. Många erkänner att de tycker att denna övervakning är 

problematisk men ytterst få känner till och tillämpar möjliga åtgärder för att försvåra eller 

förhindra övervakningen. 

Vidare presenterar studien genom ett teoretiskt ramverk förslag till varför dessa studenter 

fattar de beslut som de gör på internet. Dels varför kännedomen kring cookies bedöms som 

låg och dels varför de anser övervakning vara problematiskt men inte efterlever dessa åsikter. 

De internetbaserade företagen påpekar ständigt att denna övervakning är för användarens eget 

bästa, men hur skulle du reagera om verkligheten visade sig vara den motsatta, att företagen 

bara förser dig med en vinklad information för att ställa sig själva i god dager? 
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