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Abstrakt 
Genom detta kandidatarbete undersöker och prövar vi hur censur påverkar 

informationsspridning på internet, genom vår prövning undersöker vi om Googles indexering 

kan ha en censurerande effekt på användaren, detta i form av en filterbubbla. Med hjälp av 

kvalitativa tolkningar vill pröva om och hur stor påverkan Googles indexering har på 

användaren, som stöd för vår kvalitativa undersökning har vi Handbok i Kvalitativ Analys 

skriven av Andreas Fejes & Robert Thornberg samt 101 Design Methods skriven av Vijay 

Kumar. Vi ser en möjlighet att föra en diskussion om hur i vida detta fenomen är sant, genom 

prövandet av Googles indexering på olika orter, vi har sedan valt att visualisera insamlade 

data på en webbapplikation för att skapa en redovisning av resultaten från vår prövning. 

 

Nyckelord: Censur, Google, filterbubblor, datavisualisering, Adwords 

 

  



 
 

 

Abstract 
 

Throughout this Bachelor Thesis we explore and test if censorship have impact on the 

distribution of information on the internet, through testing of Google's indexing we explore if 

it can have a censoring effect on the user, if possible in the form of a filterbubble. With the 

help and support of qualitative ways we aim to explore if and how big of a impact Google’s 

indexing have on the user, as guidance for the qualitative methods we use a book call’d 

Handbook in Qualitative analysis written by Andreas Fejes & Robert Thornberg and 101 

Design Methods written by Vijay Kumar. We see an opportunity to lead a discussion on if the 

phenomenon of censorship on internet have an impact on the user or not. We see an 

opportunity to lead a discusion regarding if this phenomenon is true, through experiments 

with Googles indexing on different locations, then we chose to visualize the collected data on 

a webapplication to create a presentation of the results from our experiments. 
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Bakgrund 
Ursprunget till idén utav vår frågeställning och vad vi ville undersöka inspirerades utav en 

dokumentär vid namn “Project Censored: Is the Press Really Free? The 1998 documentary”. 

Dokumentären handlar om hur två journalister mutas för att hålla tyst om hur ett visst företag 

driver sin verksamhet, vilket inte är på helt lagligt vis. Även om denna dokumentär har ett par 

år på nacken, så är det inte så mycket det specifika innehållet vi är ute efter; utan principen 

som förmedlas i dokumentären. Många gånger handlar människor och företag utefter sin 

girighet, detta ger inom många områden födsel till ämnet vi vill studera; censur. När man 

bedrivs utav denna girighet finns det många gånger önskan om att det ska hållas tyst om 

informationen gällande handlingen i fråga eller så förändras informationen lite för att 

handlingen inte har varit laglig eller kan bedriva annan skam över företaget eller personen i 

fråga, detta är censur; “Censorship is defined as the institution, system or practice of reading 

communication and deleting material considered sensitive or harmful” [1]. (Leberknight, 

Chiang, Poor, Wong, 2010, Sid.1) 

 

Frågeställning 
Hur påverkas informationsspridning utav censur på internet? 
Hur förhåller sig informationsspridning gentemot censur på internet? vilka effekter drabbar 

informationsspridningen när den censurerar på internet samt hur påverkas uppfattningen av 

omvärlden hos konsumenten när censur spelar en roll i hur informationen sprids. 

Undersökningen riktar in sig på att ta reda på hur informationen sprids samt hur spridningen 

har revolutionerats tack vare Internet och även hur informationsspridningen förhindras 

och/eller regleras i världen genom censur. Hur har våra vanor att ta del utav information 

förändrats genom denna informations-era och hur påverkar våra vanor 

informationsspridningen. Censur kan utmärka sig på sätt som filtrering eller 

sanningsblockering och påverkar indirekt användarens vanor då den påverkar informationen 

som redogörs för konsumenten. En typ av censur som vi problematiserar är Googles 

indexering av webben. Google väljer att inte inkludera sidor som innehåller olämpligt 

material i sina resultat vilket vi anser är bra, men samtidigt så har Google en tjänst (Google 

Adwords) som erbjuder att man betalar för att hamna högre upp i sökresultaten. Googles 

indexeringsmekanism är effektiv på att skapa personliga sökträffar, där konsumenten är en 
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faktor. Utifrån konsumenten tar Google del av personlig information rörande individen som 

utför sökningen. Denna information kan exempelvis vara Geografiska position, cookies samt 

webbhistorik. Detta kan ge upphov till personliga filterbubblor där bieffekten blir "Positive 

Bias" då man som konsument presenteras information som man tros vilja se framför vad man 

behöver se. Exempelvis att man utför en sökning på ett nyligt event eller händelse men 

presenteras sökträffar som inte är aktuella i rådande kontext. 

 

Syfte 
Syftet med undersökningen kretsar kring att vi som konsumenter ska få en bättre förståelse 

och inblick på hur dagens informationsspridning fungerar och hur den påverkats av censur, 

där vår utgångspunkt är att censur är en sanningsblockering och/eller förhinder för sanningen 

och informationen. Vilka följder får detta och hur påverkas vi som konsumenter. I vår 

undersökning har vi utfört tester för att granska ifall Googles sökresultat skiljer sig beroende 

på geografisk positionering och i så fall hur mycket. Testerna utfördes i diverse orter för att 

kunna isolera den geografiska positionen som faktor för Googles indexering. Detta bidrar till 

möjligheten att identifiera hur mycket denna faktor kan påverka våra sökresultat. Vi avser 

sedan att visualisera dessa sökresultat på en webbapplikation för att klargöra för de olika 

sökresultaten och öppnar upp för diskussion kring censur på internet samt följderna av detta.  

 

Hypotes 
Vi tror att Google indexerings algoritmer bidrar till att skapa filterbubblor som potentiellt kan 

förhindra användaren i fråga att ta del av information som hen hade kunnat ta del av om 

exempelvist den geografiska lokaliseringen var annorlunda. Ett exempel hade varit ifall man 

söker på “restauranger” så lär man antagligen hitta restauranger i närliggande 

område/områden. Vi tror att denna faktor även kan påverka resultat som inte borde påverkas 

av geografi, exempelvist online teknologier. 

 

Vår hypotes inspirerades av en artikel på en amerikansk nyhetssida vid namn UsNews. 

Artikeln beskrev olika svartlistor som räknas in i Googles indexering som sedan påverkar ditt 

sökresultat. Om en webbsida blir svartlistad betyder det att den inte kommer indexeras av 
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Google och inte visas i dem sökresultat som returneras. Artikeln indikerar på att i många fall 

påverkas webbplatsers trafik beroende på Googles indexering och sökresultat-rankning. Detta 

betyder att Googles indexering har en stor påverkan på vilken information vi som användare 

kan ta del av.  

 

Det gemensamma textskapandet 
Skrivprocessen har skett iterativt med hjälp av Scrum där vi även planerat in diverse uppgifter 

in i vår Scrum planering för att få en helhetsuppfattning om vad som ska göras och hur vi ska 

balansera texten och prövningen. Vi har arbetat som så att vi valt ut nya texter i början av 

varje vecka för att sedan analysera dessa om dom har ett innehåll som tillför något till vår 

forskning. Genom att göra detta har vi fått ta del av en stor mängd information som hjälpt oss 

i utvecklandet av vår text och prövning. Varje dag har vi haft ett Scrum möte där vi tagit upp 

diverse mål som vi haft på texten för veckan samt hur statusen på dessa uppgifter var i 

dagsläget. Om ett mål inte har uppfyllts i tid så har vi delat upp uppgiften i fraktioner för att 

lättare kunna bearbeta de problem som försvårat arbetet.  

 

Vi har använt oss av Google Docs för att underlätta skrivprocessen där allting sparas på en 

gemensam Google drive. Genom att använda Google Docs har vi kunnat samarbeta på texten 

online detta möjliggjorde att vi kunde arbeta på texten tillsammans och få diverse utförda 

ändringar visade i realtid. Tack vare detta minskade potentiella fel som kunde skett då 

ändringarna visades för personerna som hade tillgång till dokumentet, inklusive handledaren 

som kunde ta del av vårt dokument och se förändringarna i realtid. 

Relevant Forskning 
I det här kapitlet kommer vi att ta upp forskning som är relevant till vår undersökning, 

forskning som visar på censur av olika typer. Vi kommer också kort gå igenom olika sätt man 

kan använda sig av för att möjligtvis kunna kringgå dessa censurerings teknologier och 

metoder. 
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Censur i ett samhälle som Kinas 
Censur kan i vissa fall vara en sorts sanningsblockering, vi syftar på att censur skapar hinder 

för konsumenten som tar del av informationen i fråga vilket leder till att man i vissa fall inte 

får ta del av all information, eller hela sanningen. Detta är vår tolkning av vad 

sanningsblockering kan vara. Länder såsom Kina och Iran har valt att censurera stora 

mängder information men även att blockera sociala nätverk såsom Facebook. Detta sker i en 

systematisk sanningsblockering från regeringens håll där dom vill begränsa internationella 

källor som inte förmedlar ett passande budskap. 

 

“Internet is supposed to be born free, yet it is censored almost everywhere, and severely 

censored in a few countries.” (Leberknight et al., 2010, Sid. 1) 

 

Detta medför att användare av internet i exempelvis kina måste använda sig av VPN tjänster 

för att få åtkomst till material som andra internationella användare har tillgång till. Censur 

enligt Leberknight, Poor, Chiang, Wong (2010) definieras av handlingar som exempel att man 

övervakar och läser av kommunikationer samt blockerar och raderar material som kan ses 

som känsligt eller skadligt för regeringens intressen.  

 

“Censorship is defined as the institution, system or practice of reading communication and 

deleting material considered sensitive or harmful [1].” (Leberknight et al., 2010, Sid. 1) 

 

Detta medför i sig något som vi relaterar till filterbubblor, med detta menar vi att användarna i 

Kina blir begränsade till ett antal källor och medier för att få sin information från . Detta i sig 

skapar en världsbild baserat på dessa tjänster, om mer internationella källor fanns tillhanda så 

skulle dessa filterbubblor möjligtvis se annorlunda ut och ändra världsbilden hos användaren. 

Dessa filterbubblor förhindrar inte enbart användaren i fråga att ta del av information, utan det 

förhindrar även användaren att dela med sig av information vilket bidrar till kvävning av 

informationsspridning. Samhället känner av effekterna av censuren när företag som Google 

drar undan sina tjänster från landet då dom inte delar samma värdegrund vilket leder till 

konflikt av intressen mellan Google och Kinas regering(Leberknight et al., 2010, Sid. 1).  

 

Enligt Barney Warf (2011) är det en väldigt ojämn topografi av internet censur runt om i 

världen. Topografin kan ses som en spegelbild av världen vi lever i exempelvis de olika 

politiska systemen och samhällen.  
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Bilden visar på internet penetrationsgrad i respektive länder. (Warf, B. 2011, s.7) 

 

Kartan visar på att länder som Sverige, Norge, Finland, Usa och flera länder har hög 

penetrationsgrad. Detta höga värde visar på en låg censurering jämfört med länder såsom Iran, 

Kina, Burma. 

 

“There is a highly uneven topography of Internet censorship around the globe, one that 

reflects the geographies of the world’s diverse political systems, the extent of Internet 

penetration rates, the social, cultural, and economic constitutions of various societies, and the 

degree of political opposition.” (Warf, 2011, S.9) 

 

Warf menar även att internationella internetuppkopplingar till kina körs genom ett antal 

statskontrollerade nätverk för att granskas. Många populära nätverk som Google och Yahoo! 

Är tungt övervakade och censurerade. Detta visualiseras på kartan i form av blå markering på 

länderna som indikerar en låg penetrationsgrad enligt skalan. Den direkta kommunikationen 

mellan individer kontrolleras även utav staten med hjälp av tung filtrering med bland annat 

automatiskt installerade program som även bidrar till statlig övervakning. 

 

“Instant messaging and mobile phone text messaging services are heavily filtered, including a 

program called QQ, which is automatically installed on users’ computers to monitor 

communications.” (Warf, 2011, S.10) 

 

Denna karta visar hur länder som media målar som censurerade eller rätt ut diktaturer har en 

låg penetrationsgrad och är hårt censurerade. Barney Warf (2011) påpekar att länder med 
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lägre internet penetrationsgrad ofta vänder sig till metoder såsom att begränsa offentlig 

åtkomst till det globala internettet och övervakar även trafiken från internet cafeér. I många av 

dessa fall erbjuder även landet ett intranät där informationen kan kontrolleras, länder som 

Kuba, Vietnam och Burma/Myanmar exemplifierar dessa former av censur. 

 

 

The Medium is the Message 
“Whether the light is being used for brain surgery or night baseball is a matter of 

indifference. It could be argued that these activities are in someway the “content” of the 

electric light, since they could not exist without  the  electric  light.” (McCluhan, 1964, Sid.2) 

 

I citatet läggs det vikt på att oavsett vad ljus används för, om det är en operation eller en 

baseball match på kvällen spelar ingen roll. Men att om ljuset inte fanns där, kunde inte 

aktiviteterna äga rum. Om vi omvandlar detta till internet och censur, så är “ljuset” vårt 

internet och innehållet på varje sida, oavsett om det är en social plattform eller 

informationssida, “innehållet”. Ur detta perspektiv fungerar censur som en avskärmning av 

ljuset för att kunna påverka innehållets spridning. Om vi utgår från en Google sökning, så är 

vårt innehåll listan med de returnerade sökträffarna. Då kan avskärmningen liknas vid 

personifieringen av sökträffarna som kan agera som ett förstoringsglas genom att begränsa 

synfältet på en punkt, genom att returnera skräddarsydda sökträffar och förstora en annan 

punkt genom att ge fler specifika sökträffar och erbjuda en så pass djup syn att 

helhetsperspektivet förloras. Detta kan medföra vissa problem hos användaren, om man 

genom alla sina sökningar blir presenterad sökträffar om vad du vill ta del av, istället för 

sökträffar du behöver ta del av. Då kommer du endast omges av information som stödjer dina 

egna åsikter och intressen. Detta leder till att ens världsbild eller syn på ett visst ämne aldrig 

utmanas och kan förhindra förståelse för andras åsikter och perspektiv. 

 

Om “The medium is the message” som Marshall Mcluhans bok heter, så är vårt meddelande 

beroende av vart vi bor och vart vi köper vår internetanslutning. Bor man i länder med högre 

penetrationsgrad så blir vårt meddelande fritt och tillåter publika diskussioner och kreativt 

tänkande men om du inte bor i ett sådant land så blir ditt meddelande ständigt övervakat och 

begränsat. Om internet är vårt “ljus”, så är det fel av statlig makt att kontrollera om “ljuset” 

ska vara på eller av samt vad som exponeras av ljuset. Genom att använda censur försöker 

vissa länder som exempelvis Kina att reglera “ljuset”för befolkningen. 
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Censurerings Metodik 
Vad är censur och hur fungerar olika censureringsmetoder?  I detta stycke vill vi belysa vad 

censur är och hur censureringsmetodik kan visa sig. Censurering kan visa sig på en mängd 

sätt men en ofta återkommande faktor bakom censur är en regering som censurerar olika 

former av uttryck såsom konversation, Internet, Media, Böcker. Även om regeringar är ofta 

förekommande användare av censur så är det inte enbart dom som censurerar, Censur kan 

användas av Privatpersoner och grupper samt företag. Exempelvis om en person eller grupp 

människor hotar att Bojkotta en tv-kanal för att dom inte gillar ett specifikt programs innehåll 

då det inte stödjer deras värderingar och tankar om ämnet. Genom att pressa tv-kanalen på 

detta sätt är det ett möjligt hinder för utryckande, att limitera ett utbud av olika program 

baserat på att dom inte följer ens egna värderingar och ideologi är censurerande. 

 

Man kan använda sig av en mängd olika teknologier och metoder för censurering på internet, 

exempelvis kan man använda sig av adresserad information för att identifiera försöken för 

intrång i förbjudna tjänster för att få åtkomst till dessa tjänster. Exempel på tjänster kan vara 

Facebook eller Skype som är blockerade i vissa länder där statlig censur existerar. Till 

adresserad information hör IP adresser samt portnummer och domännamn, en förfrågan att 

ansluta sig till en tjänst exempelvis Google som jämförs sedan mot en lista med svartlistade 

domäner att ansluta sig mot. Om tjänsten är svartlistad så kommer det inte gå att genomföra 

en uppkoppling mot tjänstens domän som gäller för det specifika landet. Det finns även 

metoder för hur man ska undvika denna typ av censur, L Dixon (2016) skriver 

 

”A user can avoid identification via domain name and IP/port by using a proxy, a cooperative 

machine whose address information isn’t blacklisted.” (Dixon, L., Ristenpart, T., Shrimpton, 

T. 2016, s.44) 

 

Genom att använda sig av Proxy servrar kan man eventuellt få tillgång till tjänster på internet 

som kan vara svartlistade i diverse länder. Genom att använda sig av proxy tjänster så kopplar 
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man sig till en server som inte är svartlistad och kan sedan kopplas från proxy servern till 

tjänsten och på så sätt kringgå blockeringen som finns, genom att inte vara direkt kopplad till 

tjänsten. Det finns även en applikation vid namn TOR som erbjuder en modifierad webbläsare 

som tillåter användaren att surfa anonymt då trafiken går igenom flera olika noder(servrar) 

innan man kommer fram till hemsidan. Med hjälp av denna webbläsare får man åtkomst till 

en större del av webben som vanligtvis inte kan kommas åt genom vanliga webbläsare och 

Googles sökmotor. 

 

 

Dold censur 

“The effect of the medium is made strong and intense just because it is given another medium 

as “content.” The content of a movie is a novel or a play or an opera.The effect of the movie 

form is not related to its program content. The “content” of writing or print is speech, but the 

reader is almost entirely unaware either of print or of speech.” (McCluhan, M. 1964, Sid.8) 

Medians effekt på vår vardag och världsuppfattning sker i form av rapportering via sociala 

medier, Tidningar, skrifter på tidningarnas webbsidor men även radio. Dessa rapporter sker på 

grund av händelser runt om i världen, händelserna utspelas möjligtvis på grund av en 

politikers val som i sin tur fungerar som katalysator och startar en kedjereaktion av händelser. 

Politikernas val kan i sig vara baserat på diskussioner med kollegor och experter. Det som 

döljs och inte alltid tas upp för läsaren av denna media är bakomliggande faktorer som skapar 

dessa händelser. Detta skapar en okunskap i form av att läsaren förstår att något har hänt men 

inte nödvändigtvis varför det har skett. Detta skapar restriktioner av förståelse för händelserna 

och vårt sinne blir begränsat på grund av den blinda acceptansen av dessa media. Det som gör 

att dold censur är dold är inte för att media specifikt gömmer fakta, utan faktan inte nämns. 

Eli Pariser menar på att man inte aktivt väljer att delta i denna filterbubbla, när man tar del av 

nyheter på television eller läser tidningen så väljer man vilket filter som kommer att 

reflekteras på informationen.  

Eli Pariser (2011) menar på att när man tittar på nyheter i tv:n eller läser tidningen, görs ett 

medvetet val om att ta del av informationen. På detta sätt har man möjlighet att ställa sig 

kritiskt till informationen man tar del av, filterbubblor, däremot är svårare att förhålla kritiskt 

mot då de skräddarsys efter ens sökningar, cookies, klickade länkar och annan relevant 
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information. Man blir aldrig frågad om vad man önskar ska indexeras i framtiden, man blir 

inte heller inte informerad hur algoritmen anpassas efter tidigare sökningar, klickade länkar 

och andra faktorer. I vår prövning utförde vi Google sökningar med olika förbestämda fraser 

på fem olika orter för att analysera hur den geografiska positionen påverkat våra resultat.  När 

frasen “Restauranger” användes under testet i Karlshamn fick vi oväntade resultat, istället för 

att endast få fram resultat på närliggande restauranger i området fick vi även resultat på 

restauranger i Stockholm och Malmö. Problemet är att det finns gott om restauranger i 

områden närmare Karlshamn än vad Malmö och Stockholm är, men ändå indexeras inte dessa 

restauranger. Eli Pariser (2011) menar på att Google ser vilket område du loggar in från, detta 

medför att en sökning med samma fras kan ge olika resultat beroende på var du utför 

sökningen. 

 

Statlig censur i Kina 
“Human expression is censored in Chinese social media in at least three ways, the last of 

which is the focus of our study. First is “The Great Firewall of China,” which disallows 

certain entire Web sites from operating in the country.” (King, G., Pan, J., Roberts, M., E., 

2013, Sid.3) 

King, G., Pan, J., Roberts, M., E. (2013) nämner i “How Censorship in China Allows 

Government Criticism but Silences Collective Expression” att mänskliga uttryck är 

censurerade på minst tre sätt. Det första sättet som nämns är “The Great Firewall of China,” 

vilket används för att blockera åtkomst till vissa webbsidor. I och med detta så 

problematiseras existensen av exempelvis Facebook i Kina, dock så finns det andra alternativ 

till västerländska sociala medier exempelvis ”RenRen” som är ett alternativ till Facebook för 

invånare i Kina. Det andra sättet den kinesiska regeringen censurerar på är blockering av vissa 

ord eller fraser, genom att göra detta begränsar de yttrandefriheten som så att man inte kan 

skriva vissa ord eller fraser, dock så kan de automatiserade programmen luras av att man 

använder sig av substitut-bokstäver de behöver inte möjligtvis ha samma mening men de 

fyller samma syfte. När man väl trängt igenom dessa två lager av censur så publiceras texter 

men de som censurerar kan ta bort de texter de anser olämpliga. Det tredje sättet att censurera 

som nämns i detta stycke är granskning av privata konversationer och innehållsfiltrering som 

görs av automatiserade program samt personer. Denna censurmetod är svårare att kringgå och 
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kan inte luras av substitut-bokstäver för att försöka nå ut med fraser som är förbjudna att 

använda. 

 

 

 

Censurmetoder 
I “Concept Doppler: A weather tracker for internet” förklaras det att det inte endast är viktigt 

att förstå att det finns censur som påverkar materialet man tar del av, utan det läggs vikt på att 

man måste förstå hur censur-mekanismen fungerar och hur den här mekanismen används. I 

rapporten dokumenterades en undersökning om i vilka former censur finns på internet i Kina 

samt vilka effekter den har. Allt som oftast så handlar motiveringen för censuren om att den 

kinesiska regeringen vill ha makt över vad invånarna i Kina ta del av för media. Det har 

tidigare uppstått incidenter som har lett till demonstrationer i Kina där internet var verktyget 

för att strukturera och planera dessa stora evenemang emot den kinesiska regeringen. Genom 

att kontrollera vad som censureras kan den kinesiska regeringen göra strategiska val för att 

framföra sin egna politik. I artikeln beskrivs vilka metoder som Kina använder sig av för att 

censurera internet, dessa metoder beskrivs som följande: 

 

“Web server IP address blocking, Domain Name Service (DNS) server IP address blocking, 

DNS redirection, URL keyword filtering, and HTML response keyword filtering.”(Crandall, 

Zinn, Byrd, Barr & East, 2007) 

 

Dessa teknologier riktar sig in på att förhindra åtkomst av information genom att blockera IP 

Adresser och DNS Adresser, detta resulterar i att man inte kommer åt informationen. Den 

andra delen fokuserar mest på att censurera delar av informationen som kan vara känslig men 

låter användaren ta del av resterande information. I artikeln beskriver Crandall et al (2007) 

dock en osäkerhet om den listan som används för filtrering är samma för både URL filtrering 

och HTML respons filtrering. 

 

Nyckelords-baserad filtrering är ett effektivt sätt att censurera på då det ger hög kontroll för 

att man kan utgå från URL requests eller HTML responsen och sedan filtrera innehållet med 

hjälp av en nyckelordslista, detta är billigare alternativ för den som censurerar. 
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“the ability to filter keywords in URL requests or HTML responses allows a high granularity 

of control that achieves the censor’s goals with low cost. “(Crandall et al, 2007) 

 

Crandall et al (2007) beskriver även metoder hur kringgår dessa censureringsmekanismer. 

Exempelvis hade man kunnat dela in de datapaket och ord som skickas till servern i mindre 

fragment som gör det svårare för servern att identifiera ord som stämmer överens med 

filtreringslistan. Andra metoder inkluderar exempelvis att implementera olika kodningar av de 

ord som vanligtvis skulle censureras genom att byta ut bokstäver mot siffror och andra tecken. 

Slutligen kan man skriva in HTML kommentarer i mitten av ett ord och på detta sätt försvårar 

man för servern att identifiera ord som ska censureras; exempelvis om ordet “censur” hade 

varit förbjudet hade ett möjligt försök att kringgå detta kunnat illustreras på detta sätt  

“cen<!-- kommentar -->sur”. Nyckelords-baserad filtrering läser av hela strängen och kan 

därför inte censurerar ordet “censur”. Dessa typer av censureringsmetoder relaterar vi detta till 

vår undersökning då de direkt har en påverkan på vilken information som passerar den 

kinesiska brandväggen både på vägen in men även på vägen ut. På grund av detta finns det 

information som inte lyckas ta sig in i Kina och begränsar informationen som kinesiska 

användare kan ta del av, detta resulterar även i att det finns information som utanför 

användare utanför Kina också begränsas. 

 

Sammanfattning relevant forskning 
Genom arbetets gång har vi tagit del av en mängd forskning och litteratur för att undersöka 

olika typer av censur och om hur de eventuellt kan påverka användare på webben och 

motverka informationsspridning på internet. Vi har undersökt om indexering kan verka på ett 

censurerande sätt och hur filterbubblor kan påverka vilken information vi tar del av och hur vi 

gör det. För genomförandet av vår prövning har vi använt oss av olika metoder som vi 

presenterar i nästa kapitel.  

 

Metod 

 

I det här kapitlet går vi igenom de metodval som vi har gjort i vår undersökning. 
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Introduktion 

Vår undersökning har baserats på vår frågeställning där vår prövning har bestått utav tre olika 

delar som vi använder oss av. För att kunna identifiera de möjliga faktorer som kan skapa 

olika sökresultat från Googles indexering, primärt har vi undersökt om indexeringen kan ha 

censurerande attribut. De tre olika delar är i form av en Google Chrome Extension som kan 

skicka användarens sökresultat till en API-endpoint som sedan sparar denna data i en 

MongoDB databas. Slutligen bearbetades datan och visualiserades på en MEAN 2.0 stack 

med hjälp av D3.js. Med hjälp av dessa teknologier och metoder har vi fått en bättre förståelse 

för hur Googles indexering fungerar. Vi har valt att genomföra vår undersökning med hjälp av 

kvalitativ analysmetod i kombination med Scrum som projektmetod och designmetoden 

“Concept Prototype”. 

 

Projektmetod 

I vår prövning har vi använt oss av Scrum för att strukturera och planera vår undersökning 

och prövning. Scrum är en agil och iterativ projektmetodik som är en väletablerad 

projektmetod i branscher såsom mjukvaruutveckling men även andra IT relaterade branscher. 

Scrum anamar att man jobbar i lag där man arbetar för gemensamma mål att uppnå. Med hjälp 

av Scrum så adapterade vi oss efter förändringar som vi inte förutsett för att kunna bearbeta 

informationen efter förhållanden som utvecklades under vår prövning. Vi har tagit stöd av 

The Scrum Papers: Nuts, Bolts, and Origins of an Agile Process (2007) skriven av Jeff 

Sutherland och Ken Schwaber för optimering av Scrum processen och valt ut delar av scrum 

för en anpassad projektmetod efter vårt förhållande till undersökningen. 

 

Jeff sutherland, Ken Schwaber beskriver i The Scrum Papers: Nuts, Bolts, and Origins of an 

Agile Process (2007) att det finns tre olika roller i Scrum, dessa roller består av “Product 

Owner”, “Scrum Master” och “Team”. Product Owners roll i scrum är att bestämma 

exempelvis vilka funktioner som ska finnas med i produkten, vilket innehåll som ska 

inkluderas och när produktens utgivningsdatum ska vara, samt fler ansvar. Scrum masterns 

roll i projektet är att se till att alla medlemmar är funktionella och produktiva samt att de mår 

bra, scrum mastern ska även skydda projektteamet från externa störningar och agera som 

ledare för scrum teamet. Scrum teamet ska ta på sig uppgifter och uppskatta hur lång tid det 

tar för utförandet av uppgifterna för att scrum mastern ska kunna planera projektet. Exempel 

på hur vi jobbat med dessa roller var att som product owners diskuterade vi och kom överens 
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om hur prövningen skulle se ut och vad en skulle innehålla. Som Scrum masters strävade vi 

efter att skapa en stimulerande och effektiv arbetsmiljö där vi vidhöll moral och motivation 

genom stimulerande aktiviteter under pauserna i form av exempelvis promenader. I rollen 

som “scrum team” valde vi våra uppgifter utifrån product backloggen och uppskattade tiden 

det skulle ta att utveckla funktionerna i vår prövning. 

 

I vår undersökning har vi använt oss av dagliga Scrum möten för att ha en god 

framförhållning där vi går igenom vad som utförts föregående dag samt vilka uppgifter som 

ska utföras för att nå de fastställda målen. Eventuella problem som måste lösas för att vi ska 

kunna slutföra delmål som vi jobbat mot. Ett exempel på delmål vi jobbade mot var att 

implementera en funktion för att spara data gällande den geografiska positionen och de 

returnerade sökträffarna från Google i vår databas vid utförda tester.  

 

Eftersom vi arbetat i en liten grupp tog vi båda två del av samtliga roller som ingår i scrum, 

vår utformning av vår Scrum metodik i denna undersökning blev därför inte kanske vad man 

skulle kalla för traditionell Scrum. Vi valde istället att använda delar av arbetsmetoden 

exempelvis dagliga Scrum möten, sprintar samt product backlogs för att öka produktiviteten i 

undersökningen och samtidigt vidhålla kontext. Genom att använda oss av product backlogs 

underlättades undersökningen då vi alltid hade en lista med krav på vad prövning skulle 

innehålla.  

 

Designmetod 

“Concept Prototype” är en designmetod som använder sig av “bygga för att lära”, detta 

underlättade vår prövning då man genom byggandet av koncept tidigt i projektet kan upptäcka 

attributer som annars varit svåra att förutspå. 

 

Genom användning av “Concept Prototype” metoden skapade vi oss en uppfattning om hur 

vår prövning förhåller sig till vår undersökning. Vi försökte i tidigt stadie att ge prövningen en 

närvaro som kunde upplevas för att vi skulle bilda en uppfattning om alternativa lösningar på 

problem och hur vår prövning förhåller sig till omvärlden. Detta i form av en tidig prototyp av 

Chrome Extension som kan ta del av dina sökresultat från Google. 

“A Concept Prototype is used to assess the adoptability of an early concept among teams and 

with potential users by giving it physical form that can be experienced. Concept Prototypes 
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embody the principle of “building to learn” in that the process of giving a physical form to a 

concept facilitates discoveries about it that often cannot be foreseen until it is made tangible. 

“Vijay Kumar (2012)  

 

Vi började i ett tidigt skede att koda i prövningen, detta gav oss tid att förbereda oss för 

eventuella tekniska motgångar. Det var gynnande då det vid första testet märktes att vi inte 

fått med essentiella funktioner för att spara all data som behövdes för att uppnå mätbara 

resultat. Genom att testa vårt mätinstrument för prövningen kunde vi se hur fragment av datan 

sparades men vi fick inte ut all data vi var ute efter. På grund av dessa resultat efterforskade vi 

funktionalitet som sparade användarens geo-lokalisering för att uppnå mätbara resultat.  

 

Med hjälp av “Concept Prototype” som katalysator skapades en tankeprocess på alternativa 

lösningar som öppnade upp för diskussion om framtida möjligheter i vår prövning. Det 

fenomen som skapas ur designmetoden kan liknas vid en verklighetskontroll som underlättar 

för att fatta välinformerade beslut om riktningen man väljer för prövningen och dess 

utveckling. Detta ledde till att direkta slutsatser blev svåra att dra men samtidigt öppnade upp 

för diskussion om hur Googles indexering förhåller sig till användarens geo-lokalisering. 

Andreas fejer & Robert Thornberg (2015) skriver att forskning ger möjligheten till en 

upptäcktsfärd som rör sig genom läsning, datainsamling, diskussioner, analys, skrivande och 

att man i slutet av denna färd kan känna viss tillfredsställelse över att ha lärt sig något nytt av 

vår prövning. 

 

Kvalitativ analysmetod 

I vårt projekt har vi valt att arbeta med kvalitativ analysmetod då vi vill försöka ta fram de 

skillnader som förekommer i sökresultaten som returneras från Google när man gör en 

sökning. Dessa sökresultat kan vara mer eller mindre vad som helst i form av text och det 

förhindrar oss därför att utföra denna undersökning med en kvantitativ metod. Det vi vill göra 

med sökresultaten är att skilja dem åt, genom att jämföra returnerade sökresultat undersöker 

vi om sökresultaten påverkas av geografisk-lokalisering. Det finns möjligtvis andra 

påverkningsfaktorer såsom kön (från Google Chrome Profile), Cookies, Webbläsarhistorik 

etc. men det vi försöker skilja åt är ifall vi har möjlighet att identifiera en filterbubbla som 

förekommer beroende på lokalisering.  
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Vårt test utfördes genom att vi testat olika sökdata i orterna: Karlshamn, Sölvesborg, 

Kristianstad, Hässleholm och Malmö som ligger i direkt tågförbindelse. Vi utförde fyra 

sökningar vid varje hållplats i respektive orter vid varje sökning returneras sökträffar på våra 

förutbestämda sökfraser. Dessa sökfraser var följande: “Restauranger”, “Verkstad”, 

“Javascript” och “Adwords”. Av dessa sökfraser misstänkte vi att “Restauranger” och 

”Verkstad” skulle påverkas beroende på geografiska-lokaliseringen av användaren, enligt vår 

hypotes borde inte sökfraserna “Javascript” och “Adwords” påverkas lika mycket av 

geografiska-lokaliseringen. Vårt mål var att sedan analysera diverse skillnader i sökträffarna 

för att se om det fanns eventuella mönster som möjligtvis kan verka censurerande.  

 

Google Chrome Extension 

Vår prövning var uppdelat i tre olika delar. En av dessa delar var en Chrome Extension. I vår 

prövning behövde vi en metod som tillät oss att kunna hämta information direkt ur 

användarens flik i webbläsaren. Detta för att sedan kunna extrahera delar ur HTML:en som 

visades i fliken, anledningen till detta var för att vi ville komma åt sökresultaten som 

returnerades av Google när användaren utfört en sökning. För att bibehålla flest möjliga 

faktorer som räknas in i en Google sökning, exempelvist användardefinierade data som 

cookies, webbläsarhistorik och Chrome Profil, och för att kunna isolera en av faktorerna, 

nämligen geo-lokaliseringen, var vi tvungna att använda användarens webbläsare för så 

realistiska resultat som möjligt. Ett realistiskt resultat tolkar vi som ett resultat som skulle 

kunna skickas tillbaka från Google i ett typiskt fall, där användaren söker med en personlig 

webbläsare som innehåller webbläsarhistorik, cookies och möjligtvis ett personligt konto 

anknutet exempelvis Google Chrome Konto. Datan som extraherades från Google Chrome 

med hjälp av vår Chrome Extension skickades sedan till vår API endpoint som är vår andra 

del av prövningen. 

 

API Endpoint 

Vår andra del av prövningen omfattades av en API endpoint som vi använde för att ta emot 

data från vår Chrome Extension för att sedan lagra i en lokal databas. Vår API endpoint 

omfattade en enkel HTTP server som kunde ta emot “requests” och som sedan testade datan 

för att se till att den inte var korrupt innan datan sparades i databasen. Detta gjorde vi med 

hjälp av Mongoose, Mongoose är ett verktyg som underlättar kopplingen mellan vår server 
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och vår lokala MongoDB databas.Mongoose underlättar för utvecklaren att strukturera datan 

med “Schemas” som fungerar som en mall för hur den sparade datan skulle se ut.  

 

Datavisualisering 

Vår tredje och sista del av prövningen omfattade en MEAN 2.0 stack och datavisualisering 

med D3.js. Vi hade som mål att visualisera vår data med hjälp av D3.js som sedan skulle 

presenteras på en plattform som i vårt fall bestod av en MEAN 2.0 stack. Vi bearbetade datan 

först utanför plattformen och visualiserade sedan resultaten på plattformen. Bearbetningen av 

vår data utfördes inte automatiserat utan vi fick bearbeta den själva för att sedan få ut våra 

resultat. För att underlätta jämförelsen mellan sökträffarna vid de olika testen, extraherade vi 

länk-texten för varje sökträff som sedan sparades i form av textfiler tillsammans med 

koordinater och sökfraser. Det bör noteras att vi endast sparade första sidan med sökresultat 

från Google som maximalt kan innehålla tio sökträffar per sida. Detta betyder att varje 

sökträff kan ha ett max-värde av tio procent i uträkningen. 

 

Sammanfattning av metoder 

I detta kapitlet behandlar vi de metodval vi har gjort i vårt projekt. Våra metodval omfattar 

projektmetod, designmetod, kvalitativ analysmetod, val av teknologier samt hur dessa 

teknologier skulle användas i projektet. Dessa metodval valdes baserat på vår uppfattning om 

vilka metoder som kunde lämpa sig för vår undersökning, valen av diverse metoder har 

formats av forskning och litteratur vi bearbetat. 

Diskussion och analys 

I det här kapitlet går vi igenom diskussion och analys samt avslutar med ett avslutningsstycke 

där vi sammanfattar undersökningen. 

 

Prövning 

I vår undersökning prövar vi hur Googles indexering påverkas av geo-lokalisering, enligt vår 

hypotes påverkas inte enbart sökningar som bör ha geografisk kontext; exempelvis sökfraser 

som “Restauranger” och “Verkstad”. Vår prövning indikerar på att sökfraser som inte bör ha 

geografisk kontext även påverkas av denna indexeringsfaktor. Exempel på sökfraser som 
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användes i vår prövning som vi trott inte skulle påverkas av geografisk kontext var 

“Javascript” och “Adwords” där det motsatta indikerades i sökträffarna.  

 

Prövningen består av ett sammanhängande system där vi kan fånga sökresultat från Google 

och spara de i en databas, tillsammans med kompletterande data såsom geografisk position 

och sökfrasen som användes vid sökningen. Denna data ska sedan bearbetas och jämföras 

mellan de olika resultat av sökträffarna för att kunna visualisera skillnaden som uppstår 

mellan sökträffarna beroende på vart man befinner sig. Våran skiss av datavisualisering på vår 

plattform: 

 

 
 

Syftet med prövningen grundar sig i att identifiera om den geografiska faktorn kan påverka 

dina resultat och bidra till filterbubblor som kan agera som en transparant sfär som censurerar 

utbudet av information du presenteras beroende på dina åsikter och aktiviteter på nätet. 

 

När filterbubblor begränsar informationen man kan ta del av påverkar det också direkt vilken 

information man sprider. Detta påverkar informationsspridningen på internet genom att det 

transformerar spridningen till en labyrint ur det perspektivet att filterbubblan inte presenterar 

informationen för användaren. Om informationen inte presenteras så kringgår den 

användarens vetskap om informationens existens. En parallell vi uppdagar är till Concept 

Doppler (2007) där en typ av censur kan blockering av åtkomst till information. Detta liknar 

en filterbubbla på samma sätt att så länge som informationen inte presenteras på grund av 

relevans agerar filterbubblan censurerande för användaren då detta är censurerande av 

informationsutbudet. 
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Tester 

Testen har varit ett verktyg för att pröva vår hypotes och ett förkroppsligande för vår prövning 

av Googles indexering. Våra tester utfördes genom att vi använde vår prövningsplattform för 

att insamla information gällande Googles indexeringsresultat.  

 

Våra tester utfördes med hjälp av våra mobiltelefoner i/på en tågförbindelse mellan 

Karlshamn och Malmö, vid utvalda hållplatser: Karlshamn, Sölvesborg, Kristianstad, 

Hässleholm och Malmö. Vid dessa hållplatser utfördes Google sökningar där våra 

mobiltelefoner agerade i form av internetuppkoppling som användes för att utföra testet och 

som materiell kontext genom att erbjuda koordinater gällande vår geografiska position. Med 

hjälp av våra datorer utförde vi Google sökningar där sökningsfraserna var följande: 

“Restauranger”,”Verkstad”, ”Javascript” och “Adwords”. Anledningen till att vi valde just 

dessa fraser var för vi bestämt att två fraser borde vara beroende av geografisk position och de 

två resterande skulle geografin vara irrelevant. Enligt vår hypotes är “Javascript” och 

“Adwords” generella sökningar och om geografisk position inte har en påverkan på sökningen 

skulle vi få generella sökträffar på dessa fraser. Samtidigt förväntade vi oss att sökresultaten 

för både “restauranger” och “verkstad” skulle påverkas av vår geografiska position.  

 

Detta motiverar vi med att det inte är fel att ta del av den geografiska positionen vid sökningar 

som kräver geografisk kontext, exempelvis om man är intresserad av lokala restauranger och 

verkstäder. Dock anser vi att den geografiska positionen inte bör påverka generella sökfraser 

som tidigare nämnda. 

 

 

 

Problematik 

Under prövningen stötte på problem gällande data inhämtningen. En del av problemen 

omfattade logik som skulle förbättras medans att andra problem omfattade inkompatibilitet 

mellan teknologin och våra mobiltelefoner. Vi fick ingen geo-lokalisering returnerad av 

API:et, detta ledde till att vi inte kunde kategorisera vår data som planerat. Vi hade tre 

kategorier som vi ville kategorisera data efter; koordination, sökningsfras och 

sökningsresultat. För närvarande har vi inga direkta svar på varför API:et inte fungerade som 

förväntat vid första testet. Detta fick oss att leta efter en metod för att kringgå problemet 
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gällande geo-lokaliseringen. Efter vidare forskning kom vi fram till att Javascript hade 

inbyggt funktionalitet för att uppnå vårt mål; att få tillbaka skickat koordinater som vi kunde 

använda för att ta reda på geo-lokalisering där testet utfördes. Med hjälp av Mozilla 

Developer Network fann vi den funktionalitet vi letat efter, enligt deras dokumentation 

omfattar Javascript “navigator.geolocation” som erbjuder funktionalitet för att få koordinat 

värden för var enheten befinner sig.  

 

Efter vidare test och nöjaktiga testresultat beslutade vi oss för att påbörja de vidare testerna 

som skulle användas för prövningen. Vi gick till Karlshamn Resecentrum för att påbörja vår 

resa mot Malmö där vi utförde tester vid orterna Karlshamn, Sölvesborg, Kristianstad, 

Hässleholm och Malmö. Under testernas utföranden lade vi märke till anomalier som uppstod 

i orterna Sölvesborg och Kristianstad. Dessa anomalier bestod av felaktiga koordinater, i vårt 

testande var det cirka 55 mils felmarginal de två testen vilket skiljde sig från våra 

förväntningar. Dessa resultat var problematiska för vår undersökning då det försvårar ett 

fastställande av en slutsats om Googles indexering censurerar användaren. Problemet i de 

vidare testerna vi utförde försvårade bearbetningen av datan vid senare tidpunkt då våra 

koordinater och orter inte kunde jämföras med dessa testresultaten och koordinaterna inte 

överensstämde med sökträffarna. 

 

Om vi fick chansen att utföra testerna igen skulle vi lagt mer vikt på forskningen innan vi 

påbörjade testerna, för att kunna studera hur och varför större företag som Google och Yahoo! 

kan ta reda på användarens geografiska position med hög träffsäkerhet varje gång medans vi 

upplevde hyfsat träffsäkerhet men misslyckades med testerna på hälften av orterna. Rolf 

Ejvegård (2009, s82) påpekar att vid varje utmaning kan mätinstrument skapas, validiteten av 

dessa instrument kan diskuteras och att olika forskare kan skapa olika instrument. Det vi kan 

dra lärdom från detta är att reflektera över hur vi gick tillväga i den här undersökningen och 

tills nästa gång bedriva en utökad efterforskning vid nästa tillfälle för att förebygga insamling 

av svårtydliga data. Vår undersökning kunde ha sett annorlunda ut om vi bedrev en 

internationell undersökning och hade tillgång till fler testpersoner. Möjligheten för att se 

mönster i de felaktiga koordinaterna och förebyggandet av det problem skulle i sådana fall 

varit mer realistiskt. 
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Resultat 

I det här stycket kommer vi att diskutera kring våra resultat från vår prövning. Vi kommer 

även att diskutera hur problem har påverkat vår prövning samt vilken effekt det har haft på 

våra resultat. I vår prövning har vi undersökt hur mycket ens geo-lokalisering kan påverka 

Googles indexering och sökresultat. Detta för att undersöka hur pass mycket geo-lokalisering 

kan bidra till att skapa filterbubblor som kan inkludera samt exkludera information i 

användarens sökresultat och verka censurerande rörande vilken information användaren har 

tillgång till. I det här stycket kommer vi även att diskutera hur sökresultaten returnerats med 

ranking och dylikt. Rankning räknar vi som hur långt uppe eller nere ett resultat är placerad 

bland sökträffarna i resultatet. 

 

Under undersökningen och prövningens gång hade vi idéer och spekulationer kring hur 

resultatet skulle se ut, enligt vår hypotes påverkade geo-lokaliseringen Googles indexering 

som i sin tur påverkade sökträffarna som returnerades från Google. Enligt hypotesen utgick vi 

från att fraser som kunde påverkas av geo-lokalisering faktiskts påverkades men att även 

fraser som egentligen inte ska påverkas av geo-lokalisering då dom var generella men 

påverkas ändå. Exempel på något som skulle kunna påverkas av geo-lokalisering är termen 

“Strand” därför att du antagligen försökt hitta stränder nära dig och inte i annan del av landet 

eller världen. En term som inte ska påverkas av geo-lokalisering då det är en webbteknologi 

och inte har en geografisk kontext är exempelvist termen “PHP”, anledningen till detta är att 

det är en webbaserad teknologi och bör därför inte ha någon geografisk koppling. 

 

När vi väl hade utfört våra tester och skulle bearbeta datan var svaren inte helt enligt vår 

hypotes. Även om hypotesen stämde in till stor del så fanns det vissa gråzoner som inte var 

förväntade. När vi sökte på “Restauranger” och “Verkstad” så stämde sökträffarna till stor del 

in på lokala verksamheter. Dock så var vi förvånade över att hitta sökträffar som gjorde 

reklam för restauranger i Stockholm och Malmö när vi var i Kristianstad, en annan intressant 

sökträff var en verkstad i Jönköping när vi befann oss i Karlshamn. Det fanns ett par liknande 

exempel, som vi såg som avvikande. Detta kan ha varit på grund av problematiken som vi har 

upplevt under prövningens gång men resultaten visade till stor del inte bara Stockholm utan 

också andra städer som nämns ovan, även om våra koordinater stämde in på Stockholm 

hälften av gångerna.  

 



 
 

21 
 

Våra resultat för använda sökfraser som inte skulle påverkas i samma utsträckning av geo-

lokalisering, påverkades av geo-lokaliseringen ändå. Olikt våra kontextbaserade frågor som 

skulle rikta sig in på lokala verksamheter och företag, riktade sig dessa termer in på geo-

lokaliserings neutrala sökträffar som skiljde sig från varandra i form av både innehåll och 

rankning. Sökträffarna på frasen “Javascript” generade sökträffar som skiljde sig till stor del 

med rankning och resultat samt ett fåtal varierande sökträffar beroende på geo-lokalisering. 

Testresultaten från sökfrasen “Adwords” stämde inte in lika bra, utan där skiljde sig 

sökträffarna markant och rankning hade nästan ingen betydelse då skillnaden av innehållet 

mellan sökträffarna var så pass stor. 

 

Som inspirations och diskussionsmaterial har vi valt att ta del av Eli Parisers bok “What the 

internet is hiding from you” (2011) samt hans Ted Talk som finns på Youtube där han 

sammanfattar konceptet filterbubblor i både boken och videon. Ur Elis material framgår det 

att på internet där vi alla egentligen ska kopplas ihop händer egentligen det motsatta då 

Googles indexerings algoritmer samt Facebooks flödes algoritmer visar information som 

algoritmer tror vi vill se men kanske inte det vi behöver se. Detta leder till att vår vår 

världsbild inte utmanas eller vidgas då filterbubblan begränsar informationen efter din 

webbaktivitet. Eli Pariser (2011) menar att filterbubblan kan ha en större påverkan än vad vi 

tidigare trott, filterbubblan kan inte minst påverka informationen vi tar del av, utan också 

påverkar oss som personer genom att begränsa oss till att inte ta del av information som inte 

stämmer överens med våra åsikter. 

 

“Democracy requires citizens to see things from one another’s point of view, but instead 

we’re more and more enclosed in our own bubbles. Democracy requires a reliance on shared 

facts; instead we’re being offered parallel but separate universes” (Pariser, E. 2011, s.7) 

 

Som nämnt i ovanstående stycke så är demokrati beroende av delade fakta som bidrar till 

perspektiv-förändringar men istället blir vi inneslutna i individuella filterbubblor i parallella 

men separata universum av information. I vår prövning fanns det indikationer på att Googles 

indexering med hjälp av geo-lokalisering skräddarsyr sökträffar baserat på vart du befinner 

dig, exempelvis visade två sökfraser: “Javascript”, “Adwords” påverkan av vart användaren 

befinner sig. Vår hypotes var att sådana neutrala sökfraser skulle ge ett mer generellt resultat, 

istället så fick vi sökträffar på exempelvis reklambyråer i närliggande städer som indexerats 

med hjälp av “Adwords”. Eli pariser (2011) berättar i videon till publiken att han önskar att 
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det skulle finnas funktionalitet för att själv kunna skräddarsy vilken information som 

indexeras, detta menar han på skulle vara gynnande då internet behöver vara en punkt där 

människor världen över kopplas, att vi exponeras för nya perspektiv. För att se på saker än 

våra egna och att webben inte ska bli “web of one” som det kan bli med denna personliga 

webben som vi får via Google och andra företag. Han påpekar även att det ligger en fin 

balansgång i dessa personliga sökningar då de kollar efter vad du klickar på först och därmed 

baserar vad som indexeras i framtiden, detta menar han kan kasta omkull balansen till det 

faktum att du blir isolerad och enbart exponeras för vad webben tror att du vill se och inte vad 

du behöver se. Om vi återkopplar till vår frågeställning kan vi konstatera att dessa 

filterbubblor som skapas genom ytterst personlig service, erbjuder ett blockage för 

informationen användaren tar del av. Genom att endast visa information som stämmer överens 

med användarens åsikter och intressen, filtreras annan information som inte stämmer överens 

med användarens preferenser bort. Problemet med detta är att det leder till en ojämn spridning 

av information och ur detta perspektivet kan filterbubblorna verka censurerande för att 

användaren inte kan ta del av all tillgänglig information. För att svara på vår frågeställning så 

har vi kommit till insikten att det möjligtvis inte rör sig om censur utan istället en 

kombination av positiv selektion och filterbubblor som skapas av användarens tidigare 

aktivitet på internet; exempelvis sökningar, cookies och geografisk position. 

 

Slutsats 

Genom vår prövning så har vi prövat vår hypotes om Googles indexering kan ha en 

censurerande verkan på användaren. I vårt test så fick vi resultat som visade på att geografisk-

lokalisering har en påverkan på sökresultaten från Google, oavsett om din sökfras kräver det 

eller inte. Dock så kan vi inte dra några direkta slutsatser hur mycket Googles indexering 

påverkade oss som användare. Detta på grund av dom tekniska motgångar och problematiska 

resultat som gavs i testet av vår prövning. Anledningen att dessa resultat är problematiska att 

skapa ett svar på vår hypotes, är på grund utav varierande data beroende på vilken enhet vi 

utförde testerna på. Detta i sig ligger för grund i spekulation att det inte möjligtvis rör sig om 

censur i form av indexering eller tjänster som Adwords. Utan möjligtvis har bakomliggande 

faktorer som påverkar sökresultaten som vi inte kan förklara i dagsläget. Andreas Fejes, 

Robert Thornberg (2015) menar på att forskningsprocessen inte är så rak och enkel som det 

ibland framstår, vi ställs ständigt inför nya val och skapar nya tolkningar och det kan kännas 

förvirrande och jobbigt. Även om man i början av färden inte vet vart man ska hamna men att 
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man kan känna tillfredsställelse över att man lärt sig något nytt som man tidigare inte visste. 

Detta relaterar vi till vår vår undersökning och gestaltning där vi genom en mängd prövande 

av olika teknologier och litteratur lärt oss mycket under detta kandidatarbete. Exempelvis det 

första testet av vår gestaltning där vi ville pröva vår teori om Googles indexering censurerade 

användaren beroende på geo-lokalisering, det första testet var ett misslyckande då en API 

teknologi vi använde oss av inte fungerade tillsammans med våra mobiltelefoner. Detta löste 

vi genom att byta API teknologi till existerande funktionalitet inbyggt i Javascript. 

Slutord 

I kombination med diverse litteratur, metoder samt förberedelser och analyser genom vår 

tekniska prövning, menar vi på att undersökningen fick oväntade resultat som vi inte kan 

förklara men kan bjuda upp för möjlig diskussion huruvida Googles indexering varit 

censurerande för oss som testpersoner. Även om prövningen och dess resultat gjort det svårt 

att fastställa ett svar på vår hypotes har dessa resultat bidragit med intressanta möjliga 

bakomliggande faktorer på vad som kan påvisa denna data.  
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Ordlista 

API - “Application Programming Interface” - en metod för att hantera data hämtning, 

sparning och annan förändring. 

 

Call - En kallning eller körning av en funktion 

 

Request - begäran, exempelvis en begäran som görs när man vill gå in på en hemsida. 

 

HTML - Hyper Text Markup Language. Ett märkspråk för webben som jobbar med de 

grundläggande nätverksprotokollen TCP/IP. 

 

MEAN 2.0 - En samling av webbteknologier, namnet görs upp av initialerna av 

teknologierna. “MongoDB, ExpressJS, AngularJS 2.0, NodeJS” 

 

Positiv Bias - Tendensen att pröva där resultaten har en större chans att bli positiva än 

negativa. 
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Teknisk bilaga  

Navigator - Javascript 

Vi använde oss av en javascripts teknologi för att insamla koordinater för vårt testande, 

dokumenteringen gällande denna teknologi befann sig på Mozillas hemsida. 
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Navigator/geolocation 

 

MongoDB - databas 

MongoDB är en NoSQL databas som vi har använt oss av för att spara datan som vi samlade på oss 

från prövningen. 
https://www.mongodb.com/ 

 

ExpressJS - ramverk 
ExpressJS är ett HTTP ramverk som är minimalistiskt och som rekommenderas av “MEAN”. Vi har 

använt ExpressJS för att köra våra MEAN 2.0 plattform lokalt på våra datorer. 
https://expressjs.com/ 

 

Angular 2.0 - ramverk 
Angular 2.0 är ett Javascripts ramverk där man jobbar i en komponent orienterad applikation. Angular 

2.0 är en stor del av vår visualisering applikation. 
https://angular.io/ 

 

NodeJS - Plattform 

NodeJS är en javascriptsplattform som tillåter serverapplikationer att skrivas i javascript. Vi har 

använt denna plattform i både vår API Endpoint och vår visualiseringsapp. 
https://nodejs.org/en/ 

 

D3.js - Javascript Bibliotek 
D3.js är en datavisualisering bibliotek som är skrivet i javascript. Vi använder D3.js till att 

datavisualisera bearbetat data från vår undersökning. 
https://d3js.org/ 
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Hapi.js - ramverk 

Hapi.js är ett minimalistiskt http ramverk. Vi har använt Hapi tillsammans med vår API Endpoint då vi 

ville testa ett nytt HTTP ramverk och detta verkade lockande. 
https://hapijs.com/ 

 

Mongoose - Modul 
Mongoose är en modul som underlättar kopplingen mellan servern och mongodb databasen. 
http://mongoosejs.com/ 

 

Chrome API - API  

API som tillåter oss att hämta information som relaterar till Google Chrome och dess 

användare. Ex. Chrome Profil och Öppna flikar i Google Chrome. 
https://developer.chrome.com 
https://developer.chrome.com/extensions/api_index 

 

JQuery - Bibliotek 

JQuery är ett javascriptsbibliotek som erbjuder mer funktionalitet med mindre kod skriven. Vi har 

använt JQuery för API calls. 
https://jquery.com/ 

 

Typescript - Javascript typechecker 

Typescript är “typed superset” för Javascript och vi använder det med Angular 2.0 
https://www.typescriptlang.org/ 

 

Vanilla Javascript - Språk 

Det programspråk som vi har använt i majoriteten av vår extension och våra andra delar i 

prövningen. 
https://developer.mozilla.org 

 

CheerioJS - Bibliotek 
Vi har använt CheerioJS för att hantera HTML på serversidan och extrahera information ur HTML:en. 
https://github.com/cheeriojs/cheerio 

 
 


