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Abstract 

 

The purpose of this paper is to explore web use and web navigation behavior. This paper 

presents findings from qualitative research based on interviews and diarie studies. The basis 

of this study is Eli Parisers work about “the filter bubble”. As personalization systems shape 

our experience of the web, based on who we are, our bubble of knowledge and information 

becomes smaller. But it’s not only how technology works to show us a narrow part of reality. 

Our own choices about websites, content and the activities on the web, lead us into another 

type of bubble. A behavior bubble. A bubble where all the content we consume is interesting. 

The conclusion of this paper is that narrow web navigation behavior can be observed among 

all subjects studied irrespective of age and devices used, whereas monotonous web 

navigation behavior only can be identified among individuals using a smartphone for web 

browsing.  
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1. Definitioner  
 

1. 1 Navigation: Ordet navigation eller navigera, syftar på att söka sig fram mellan 

olika webbplatser eller applikationer på internet. Att surfa på nätet.  

 

 

1. 2 Navigationsbeteende: Navigationsbeteende syftar på hur vi navigerar på 

internet, vilka mönster och aktiviteter vi är delaktiga i samt vilka val vi gör när vi är 

uppkopplade. I denna studie utgår jag från tre faktorer för att prata om navigationsbeteende. 

Vilka webbplatser som besöks, vilka aktiviteter som utförs på varje webbplats och vilket 

innehåll användaren tar del av.  

 

1. 3 Monotont navigationsbeteende: Monotoni i navigationen syftar på 

upprepade mönster i navigationsbeteendet. Utförandet av likartade aktiviteter på olika 

webbplatser samt återbesökandet av samma webbplatser flera gånger per dag, varje dag, är 

tecken på monotont navigationsbeteende.  

 

1. 4 Inramat navigationsbeteende: Begränsad aktivitet i navigationen. 

Besökande av ett fåtal webbplatser i förhållande till antal navigationstillfällen samt 

konsumtionen av likartat innehåll. 
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2. Inledning 

Internet har kommit att bli en naturlig del av vår tillvaro. 74 % av svenskarna använder 

internet dagligen (Findahl 2013) och med hjälp av våra mobiltelefoner har vi möjlighet att 

ständigt vara uppkopplade och uppdaterade. Men denna utveckling innebär inte att vi tar del 

av en stor mångfald av innehåll och besöker flera informationskällor under tiden vi är 

uppkopplade. Jag skall diskutera två fenomen som rör den möjliga begränsningen på internet: 

Filterbubblan och min egen teori om beteendebubblan.  

 

Eli Pariser myntade begreppet filterbubblan (2011), där han förklarar hur vi blir mer och mer 

instängda i en bubbla fylld av personligt innehåll. Våra sökningsresultat på Google ser 

annorlunda ut beroende på var vi bor, vilken sysselsättning vi har och vad vi har för intressen. 

Facebooks affärsmodell bygger på att utgå från individens intressen för att visa relevant 

innehåll. Annonseringsverktyg använder sig av vad de vet om oss (genom cookies till 

exempel) för att erbjuda oss produkter som är relevanta. Om vi söker efter en produkt på 

nätet och går sedan till Facebook, kommer nyhetsflödet visa förslag på liknande produkter. 

Det här är något som pågår i många olika sajter och framförallt de som vi besöker mest. 

Pariser förklarar att det räcker med att vi söker på ordet “depression” på dictionary.com för 

att 223 spårande cookies ska installeras på vår dator, så att andra sajter kan använda det och 

ge förslag på antidepressiva medel (Pariser 2011, s6). Det är inte enbart marknadsföring det 

handlar om. Personifiering styr mycket av våra liv eftersom vår nyhetskonsumtion är 

personifierad. Vi får förslag på var vi ska äta baserad på vilka vi är och vi får även förslag på 

vem vi bör dejta baserad på den informationen vi lämnar efter oss. Även om det har funnits 

någon typ av filterbubblor tidigare, i form av att vi hela tiden fått välja våra källor, så menar 

Pariser att det finns tre viktiga faktorer för den här bubblan som vi inte har upplevt förut 

(Ibid, s9). För det första är vi ensamma i den. Förr i tiden kunde vi välja att enbart titta på 

sportkanalen på TV, men då fanns det andra som vi delade den aktiviteten med och som 

också valde att göra samma sak. Dagens bubbla är istället vår egen och vi är ensamma i den. 

Bubblan är dessutom osynlig och människor är inte alltid medvetna om att den 

överhuvudtaget finns. Den sista faktorn är att det inte är ett aktivt val att gå in i bubblan, vi 

bara gör det. Tidigare kunde vi aktivt välja att bara läsa en nyhetstidning och det var vi själva 

som valde det. Vi väljer däremot inte att gå in i filterbubblan. En av de många negativa 

aspekterna med filterbubblan är filtreringen av nyttig information. Om all information vi 

möter handlar om oss är det risk för att vi missar en viktig del av verkligheten. Pariser menar 
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att människor tenderar att fångas av innehåll med inslag av humor, våld, sex eller kändisar 

(Ibid s14). Därför är det större chans att vi klickar på gilla-knappen när det handlar om 

innehåll med sådant budskap och att innehållet blir mer synligt. Däremot är det inte lika stor 

chans att vi “gillar” ett inlägg om krig eller folkmord och därför är det risk för att sådana 

problem och övriga sociala problem, hamnar i skymundan och får svårt att fånga vår 

uppmärksamhet. Enligt Pariser, filtrerar internet bort innehåll och skapar en mer anpassad 

upplevelse som inte låter oss se bortom vår bubbla.  

 

Men det är inte alla som håller med om att anpassningen på webben skulle vara något 

negativt. De som går emot Parisers synvinkel påstår att filterbubblan alltid har funnits. 

Människor har alltid fått välja sina informationspunkter och dragits till grupper de är 

intresserade av. Dessa informationspunkter var dessutom färre förut. Det kunde vara en 

nyhetstidning eller ett par radioprogram. På så sätt går det att säga att bubblan var mindre förr 

och att det nu finns möjlighet att ta del av bredare innehåll. Innehåll som nödvändigtvis måste 

filtreras för att göra det lättare för användaren (Wass 2013). Andra internetexperter menar 

dessutom att vi själva har bidragit till att webben utvecklats på det sättet. Som 

internetanvändare har vi godkänt anpassat innehåll och varit med och format dessa sajter 

genom att dela, gilla och kommentera innehåll (Jardenberg 2011). Professionella som direkt 

arbetar med rekommendationssystem och personifieringen av webben menar dessutom att 

sådana system egentligen bidrar till att användare upptäcker något nytt hela tiden (Linden 

2011). Rekommendationssystem får oss att upptäcka sådant vi möjligtvis tycker om, men 

som vi inte känner till. Det som vi känner till kan vi söka efter, men det som vi inte känner 

till kan vi inte söka efter. Det är då rekommendationssystem blir användbara och ger oss 

chansen att se innehåll som är både nytt och relevant. 

 

Men det finns en annan aspekt av diskussionen. Det har pratats om vad teknologin gör för att 

filtrera bort innehåll, hur algoritmer, cookies och sökmotorer bidrar till en anpassad 

webbupplevelse. Men jag skulle vilja argumentera för att det finns annan typ av begränsning i 

hur människor agerar när vi navigerar på internet. Jesper Strömbäck pratar om den 

paradoxala medieutvecklingen (2014, s16). Han förnekar inte att det finns ett stort 

informationsutbud och att det finns möjlighet till att ta del av brett innehåll på internet. 

Problemet är att användarna väljer bort innehåll och söker sig till innehåll som stödjer deras 

verklighetsbild. Det har aldrig funnits så mycket information som det finns nu, men det har 

aldrig heller varit så lätt att undvika information, menar Strömbäck. Informationen kan 
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dessutom klassificeras i nyttig och mindre nyttig information (Rangaswami 2012). Strömbäck 

lyfter vikten av politik- och samhällsfrågor och hur människor som inte är intresserade av 

sådana frågor, lätt kan undvika dem. Något som kan motverka demokratin och skapa 

kunskapsklyftor. Även i denna teori skulle internetanvändarna hamna i en bubbla. Men i det 

fallet skulle bubblan vara skapad av de själva och inte ett personifieringssystem. Ett fenomen 

som jag har valt att kalla för beteendebubblan, som ett sätt att avskilja fenomenet från 

filterbubblan. Principen är den dock den samma. Innehållet användarna tar del av är sådant 

som stödjer deras åsikter och bekräftar deras världsbild.   

 

Det finns alltså två typer av bubblor. En som syftar på vad teknologin gör för att anpassa vårt 

innehåll och en annan bubbla som syftar på vad individen gör för att begränsa sig själv på 

webben. I den här studien kommer jag att fokusera på den andra bubblan, beteendebubblan. 

Ett fenomen som kan vara orsakad av personifieringen på webben, den ursprungliga 

filterbubblan. Personifieringen kan ha lett till en viss determinism, där vår webbhistorik 

präglas av ständiga upprepanden och där vi plötsligt finner oss i en oändlig cirkel med en 

begränsad version av oss själva (Pariser 2011, s16). På grund av sådant jag observerat i min 

närmaste omgivning, har jag en hypotes om att människor besöker samma fåtal webbplatser 

varje dag och att vi även utför likartade aktiviteter under tiden vi navigerar på nätet. Vi har 

hamnat i ett mönster där vi går fram och tillbaka i våra favoritwebbplatser eller 

favoritapplikationer och upprepar ett monotont beteende. En beteendebubbla.  

 

2.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att synliggöra ett eventuellt inramat och monotont 

navigationsbeteende hos internetanvändare. Att öka medvetenheten om eventuella 

beteendemönster i den dagliga navigeringsprocessen, kan öppna upp för nya sätt att navigera 

och ta del av information på internet. Men att observera ett monotont beteende på internet, 

kan inte bara hjälpa användarna att utvidga sin navigering utan också bidra till att skapa nya 

verktyg och designlösningar för den dagliga internetanvändningen. 

2.1.1 Disposition  
Jag kommer inleda processen i det här arbetet med att ta fram tidigare forskning i området 

och baserat på det kommer jag att formulera problemet och frågeställningen. Därefter 

kommer jag beskriva hur jag ska gå till väga för att undersöka frågan, presentera mina 

resultat och sedan göra en analys utav det hela. Slutligen kommer jag presentera en slutsats 
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där jag återkopplar till den tidigare forskningen och sedan avsluta denna studie med en 

diskussion.  

 

 

3. Bakgrund och forskningsfront 

Flera studier har gjorts baserade på idén om filterbubblan. Även om Eli Parisers arbete inte 

ingår i detta bakgrundsavsnitt, har hans arbete varit en viktig utgångspunkt för denna 

undersökning. Förutom tidigare forskning om filterbubblan är det värt att ta upp forskning 

om navigationsbeteende för att hitta en grund i hur vi agerar på nätet och veta vilka 

beteendemönster vi är delaktiga i. 

 

3.1 Filterbubblan 

Även om personifieringssystem bidrar med vissa fördelar för internetanvändaren, har Paul 

Resnick, tillsammans med andra forskare tagit fram förslag på hur internetanvändare skulle 

kunna få filterbubblan att spricka (2013). I den studien har forskarna tagit fram olika 

strategier för att internetanvändaren ska ta del av en större mångfald av innehåll. Forskarna i 

studien pratar om att internetutvecklare måste ge konsumenten flera olika alternativ. En idé 

som lyftes fram var att visa en nyhetsartikel från olika källor i olika kolumner bredvid 

varandra på en och samma webbplats. På det sättet skulle användaren få se skillnaderna och 

upplysas om de olika vinklarna i en nyhetsartikel. En annan idé som nämns i denna studie är 

att göra användaren medveten om hur balanserad konsumtionen är när det kommer till att ta 

del innehåll med olika synvinklar (Ibid, s97). Forskarna beskriver hur en applikation eller 

tillägg i webbläsaren skulle kunna synliggöra den balansen. Det kan till exempel handla om 

innehållet är vänster- eller högerinriktat, politiskt sett.  

 

Forskarna föreslår även att användaren måste agera när den märker att det finns en obalans i 

av åsikter i konsumtionen. Ett exempel är verktyget ConsiderIT, som inte bara får användaren 

att se balansen mellan olika åsikter i en viss fråga. Verktyget uppmanar även användaren att 

fylla på med kunskap och söka sig till andra informationspunkter som bidrar med andra 

åsikter än de befintliga. Resnicks studie fokuserade på att ta fram användbara strategier som 

kunde få användarna att ta del av en större mångfald av innehåll. Även om dessa strategier 

aldrig testades, uppmärksammades problemen med filterbubblan och hur det kunde finnas ett 
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behov av alternativa lösningar.  

 

Annan forskning har istället fokuserat på att undersöka hur filterbubblan påverkas av ett 

politiskt läge. I ett tidigare forskningsarbete undersöktes skillnaderna i informationsmångfald 

via Twitter i två olika länder, Holland och Turkiet (Bozdag et al. 2014). Länderna skiljer sig 

åt politiskt eftersom Holland har flera olika partier i sitt parlament medan Turkiet upplever en 

kamp mellan två stora partier från varje extrem. Studien ville undersöka om det politiska 

läget speglades i informationen som delades och visades på Twitter. Forskarna tittade på 

olika Twitterkonton från bloggare, politiker, journalister m.fl. och vilken typ av innehåll som 

visades bland de olika flödena av retweets, inlägg, kommentarer osv. Det som var intressant 

var synsättet på informationsmångfald som forskarna utgick ifrån. De menade att det fanns 

tre villkor att utgå ifrån när det kommer till informationsmångfald. Informationen ska komma 

från olika källor, ha olika vinklar och informationen ska även kunna nås och konsumeras av 

alla. De två första villkoren brukar uppfyllas. Det finns ett stort utbud av information, från 

flera olika källor, med olika vinklar. Men att informationen är tillgänglig för alla och når alla 

är inte en självklarhet. Det är just det villkoret som inte uppfylls enligt undersökningen. 

Mindre partier hade svårt att synas på Twitter i Turkiet och på det sättet kunde forskarna se 

att det politiska läget speglades.  

 

3.2 Navigationsbeteende 

Jag har tidigare lyft vikten av människans ansvar för att inte begränsa sig i sin navigering och 

därför är det även nödvändigt att ta fram tidigare forskning kring navigationsbeteende. Sian 

Lindley et al. har genomfört en undersökning på 24 internetanvändare och deras 

navigationsvanor (2012) och kommit fram till fem olika navigationsmodeller på internet. 

Under undersökningen har respondenterna fått skriva loggbok om sina aktiviteter på internet 

under fyra dagar. Två vardagar och två helgdagar. Dessa aktiviteter har sedan klassificerats 

och analyserats för att sedan ta fram fem olika navigationsmodeller för beteendet hos 

internetanvändare. 

 

Respite, är den första navigationsmodellen som nämns i studien. Den handlar om de korta 

navigationstillfällena. Det är dessa tillfällen där internetanvändaren börjar navigera medan 

den väntar på något eller när användaren vill ta luft från övriga aktiviteter. Sajterna som 
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besöks i den här typen av navigation är sajter som ständigt uppdateras, som till exempel 

nyhetssajter och sociala nätverk. 

 

Orienting, syftar på den typen av navigation vi utför när vi går från en aktivitet till en annan. 

Dessa navigationstillfällen markeras av rytmen i vardagen och övergångarna mellan olika 

aktiviteter. Användarna navigerar innan de börjar dagen, innan de går på lunch, innan de går 

och lägger sig o.s.v. Sajterna i denna navigeringsform påminner mycket om de som besöks i 

navigationstypen Respite.  

 

Opportunistic use, är den typen av navigation där internetanvändarna utför aktiviteter “medan 

de är inne”.  Det är då vi passar på att söka upp de sakerna vi har haft i huvudet ett tag och 

passar på att “stryka punkter i en imaginär checklista”, menar forskarna. Detta 

navigationstillfälle avslutas oftast “för att det blir för sent”. 

 

Purposeful use är när uppkopplingen sker för att göra något i synnerhet, som att söka upp 

information om en film, sportresultat eller liknande. Navigationen har ett syfte och det 

avslutas när syftet är uppfyllt.  

 

Slutligen har forskarna i studien beskrivit Lean-back-internet, som den femte 

navigationsmodellen. Denna typ av navigation syftar på streaming av TV och radio, till 

exempel. En pågående och passiv aktivitet.  

 

Studien påpekar hur återbesökandet av vissa webbplatser hänger ihop med att dessa ständigt 

uppdateras. Detta återbesökande är något som framförallt pågår i de två första 

navigationsmodellerna, Respite och Orienting. Det leder till en vana där vi hela tiden går till 

webbplatser vi redan känner till. Några av svarspersonerna i studien förklarade att det fanns 

ett behov av att besöka nya webbplatser. Lindley et al. (2012) ville därför uppmana till att det 

skapas nya designlösningar som uppmuntrar till att användare upptäcker nya sajter. Den här 

studien är en viktig utgångspunkt för undersökningen som görs i denna uppsats, när det 

kommer till metodtekniken samt klassificeringen av navigationsmodeller.  
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4. Problemformulering 

Tidigare forskning visar att det finns tecken på att innehållet vi möter begränsas av 

personifieringen och anpassningen av webben. Det finns även forskning som visar att det är 

vid de korta navigationstillfällena som användarna verkar uppvisa ett monotont beteende, 

genom att besöka samma webbplatser vid upprepade tillfällen. Något som eventuellt skulle 

stödja hypotesen om en beteendebubbla. Med detta som grund är frågeställningen i denna 

studie: 

 

Hur manifesteras monotont och inramat navigationsbeteende vid korta navigationstillfällen? 

 

Navigationsbeteende syftar på hur vi navigerar på internet. Vilka aktiviteter vi gör, vilka 

webbplatser vi besöker och vilket innehåll vi tar del av. Anledningen till att denna studie 

begränsar sig till de korta navigationstillfällena är att det finns underlag till att 

internetanvändare skulle uppvisa ett inramat navigationsbeteende just vid korta 

navigationstillfällen och inte när de söker information under längre perioder. Det bygger på 

den tidigare nämnda studien om navigationsbeteende om de olika navigationsmodellerna, där 

forskarna visade att det är vid de korta rutinmässiga navigationstillfällena som användare 

besöker samma webbplatser (Ibid). Det ska även nämnas att det kan bli en svårare process att 

undersöka monotonin och begränsningen i alla typer av navigation som en person genomför 

varje dag. Att begränsa studien till de korta navigationstillfällena, där vi vet att det kan finnas 

ett monotont och inramat beteende, kan bidra till att få mer exakta och konkreta resultat.  

 

För att mäta navigationsbeteende i allmänhet och undersöka i vilken en beteendebubbla finns, 

ska frågeställningen i denna studie mätas enligt följande faktorer: 

 

1. Hur många webbplatser och applikationer besöks och återbesöks varje dag? 

2. Hur varierar aktiviteterna på de olika webbplatserna och applikationerna? 

3. Vilken typ av innehåll tar användarna del av på de olika webbplatserna och 

applikationerna? 

 

Svaret på första frågan kan visa tecken på både inramat och monotont navigationsbeteende. 

Att besöka ett fåtal webbplatser över flera dagar skulle tyda på inramat navigationsbeteende. 
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Ett återbesökande av samma webbplatser under samma dag i en period sett över flera dagar, 

skulle tyda på en viss monotoni i navigationsbeteendet.  

 

Det är även viktigt att veta om aktiviteterna som användarna utför skiljer sig mellan olika 

webbplatser och applikationer. En aktivitet i det här fallet, skulle kunna vara att scrolla i ett 

nyhetsflöde, titta på video, skriva en kommentar, gilla innehåll, dela innehåll, läsa artikel, 

skriva mejl etc. Det syftar alltså på vad användaren gör på en webbplats eller en applikation. 

Likartade aktiviteter på olika platser skulle tyda på ett monotont navigationsbeteende.  

 

Det är intressant för frågeställningen att undersöka typen av innehåll som användarna tar del 

av. Innehållet internetanvändarna möter på olika webbplatser och applikationer kan 

klassificeras efter det budskap som innehållet består av. Sport, politik, våld, humor, nyheter, 

nöje, är bara några exempel på olika typer av innehåll. Att ta del av samma typ av innehåll på 

olika webbplatser skulle tyda på att det finns brist på innehållsmångfald och därmed ett 

inramat navigationsbeteende.  

 

Pariser menar att människor tenderar att konsumera en viss typ av innehåll som motverkar 

medvetenheten om sociala problem och andra problem i världen (2011, s14). Jesper 

Strömbäck är inne på samma spår och menar att brist på innehållsmångfald orsakar 

kunskapsklyftor som motverkar demokratin (2014, s16). Det är vanligt att människor 

undviker innehåll som skulle anses vara nyttigt och att de dras till sådant som stödjer deras 

verklighetsbild och intressen. Även om denna studie inte skulle lyckas påvisa att bristen på 

innehållsmångfald är på grund av personifieringen av webben eller att bristen på 

innehållsmångfald orsakar kunskapsklyftor, så kan denna studie ge en bild av hur inramat 

navigationsbeteende kan se ut och om det verkligen blir en sådan brist på 

informationsmångfald, något som eventuellt skulle kunna motverka demokratin och minska 

medvetenheten om sociala problem eller liknande. 

 

Även om begreppen kring monotont och inramat navigationsbeteende möjligtvis bär på 

negativa värderingar så är ändå avsikten med undersökningen att studera begränsningen och 

monotonin i navigationen. Denna studie utgår från teorier som lyfter denna tendens och 

därför vill jag hålla en parallell linje till dessa teorier och hålla min studie inom liknande 

ramar. Antal webbplatser och applikationer, variation av aktiviteter och typer av innehåll, är 

bara några få variabler som kan användas för att mäta monotont och inramat 
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navigationsbeteende. Dessa valdes ut eftersom att det är mätbara och tydliga faktorer som är 

del av vanlig navigation på internet. Dessa faktorer är kopplade till grundläggande delar i 

navigationsbeteendet. Vad vi väljer att besöka, vad vi gör på webbplatsen och vad vi väljer 

att ta del av eller möts av. Jag nämnde tidigare hur Pariser (2011) syftade på webbhistoriken 

och webbplatser, när han förklarade risken för att användare skulle hamna i en oändlig och 

begränsad cirkel. Lindley et al. (2012) undersökte aktiviteterna på internet för att klassificera 

navigationsbeteendet, medan Jesper Strömbäck (2014) förklarade hur människor valde och 

valde bort innehåll på internet. Dessa tre faktorer har på så sätt nämnts i diskussionen om 

filterbubblan och navigationsbeteende. Indelningen i webbplatser, aktiviteter och innehåll kan 

dessutom vara lättbegriplig för respondenterna under undersökningsprocessen. I eventuella 

framtida studier inom området, kan monotont och inramat navigationsbeteende mätas på ett 

mer omfattande sätt som inkluderar andra faktorer. Det är tänkt att denna studie enbart ska 

resultera i ett förslag på hur monotont och inramat beteende kan se ut. 

 

 

5. Metod  

För att mäta de tidigare nämnda faktorerna, har jag i denna studie valt att använda mig av en 

dagboksmetod. Under en fyradagarsperiod har fem respondenter fört dagliga anteckningar 

om de korta navigationstillfällena som de genomfört under dagen. Med hjälp av ett formulär 

har de angett information om vilka webbplatser och applikationer de har besökt, hur många 

gånger dessa har återbesökts, vilka aktiviteter som utförts på varje webbplats samt vilken typ 

av innehåll respondenten tagit del av. Dagboken har kompletterats med en fokuserad intervju 

efter fyradagarsperioden. Intervjun har byggt på att fortsätta undersöka faktorerna om 

webbplatser, aktiviteter och innehåll, men i det här fallet har jag fått chansen att få ingående 

svar om respondenternas tankar kring sina korta navigationstillfällen och hur de själva 

upplevt navigationen under fyradagarsperioden. Båda metoderna i denna studie utgör en 

kvalitativ undersökning som baseras på den metoden som Sian Lindley et al. (2012) använde 

i sin studie om navigationsbeteende. 

 

5.1 Metodval 

För att undersöka mönstren i det dagliga navigationsbeteendet ville jag följa 

undersökningspersonerna under en bestämd period. För att kunna avgöra om ett beteende är 
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monotont, behöver det visa sig att beteendet upprepar sig över en viss period. En 

enkätundersökning eller en annan typ av kvantitativ undersökning hade gett fler respons, men 

det hade endast varit en uppskattning om hur respondenterna tror att de beter sig dagligen. 

Därför är det mer intressant för denna studie att se hur det dagliga beteendet egentligen ser ut.  

 

Navigering och framförallt korta navigationstillfällen är något som sker spontant, nästan som 

en del av rutinen och vardagen. Därför anser jag att en dagboksmetod (Bell 2005) lämpar sig 

för denna typ av undersökning. På det sättet kan svarspersonerna följa sina dagliga rutiner 

och aktiviteter och ändra bidra med relevant information. 

 

För att förenkla dagboksmetoden och göra det enkelt för respondenterna har jag valt att 

utforma ett formulär med fyra olika fält att fylla i. Detta formulär fylldes i dagligen under 

fyra dagar. För att utöka reliabiliteten i studien har jag även valt att göra en intervju som 

bygger på frågor om formuläret och tankegången hos respondenterna om sina korta 

navigationstillfällen. Tanken är att en intervju ska ge en mer komplett bild om hur 

respondenten förhåller sig till de korta navigationstillfällena och ge svar som kan vara 

bidragande för att veta om själva upplevelsen har varit monoton eller begränsad. 

 

5.2 Urval av respondenter  

För denna studie har jag valt ut fem respondenter som använder internet varje dag. I urvalet 

har jag utgått från olika parametrar som urskiljer respondenterna så mycket som möjligt. 

Enda grundläggande kravet för alla respondenter var att de navigerade på internet dagligen 

och att de var mellan 16 och 54 år. Detta åldersintervall utgör den största gruppen av dagliga 

internetanvändare enligt rapporten Svenskarna och internet (Findahl 2013).  

 

Parametrarna som skiljer respondenterna åt är: ålder, kön, sysselsättning och 

navigeringsenhet. Typen av sysselsättning påverkar hur användaren lägger upp sin tid och 

sina aktiviteter, något som har inverkan på hur de väljer att navigera. Det är dessutom värt att 

nämna att olika sysselsättningar ger olika möjligheter till navigering om man tänker på 

verktygen som finns till hands. Ett kontorsjobb framför en dator uppmuntrar förmodligen mer 

till navigering än ett jobb där teknologin inte finns tillgänglig. Enheten som användaren 

väljer för att navigera är också relevant eftersom olika enheter anpassar sig för olika typer av 
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navigering. Lindley et al. förklarade i sin studie hur en mobilenhet lämpar sig bättre för korta 

navigationstillfällen än en dator (2012, s1071).  

 

Respondenterna är 51, 41, 31, 27 och 21 år gamla, varav två är kvinnor och tre är män. 

Sysselsättningarna varierar mellan heltidsanställda, student, deltidsanställda och 

arbetssökande. De olika yrkena bland de arbetande är mötesbokare, lärare och fritidsledare. 

Datorer och mobiltelefoner används i olika mycket omfattning. En av respondenterna har inte 

tillgång till smartphone för att navigera, medan några navigerar dagligen med en sådan enhet. 

Det är även någon som har tillgång till smartphone men använder den sällan för att navigera. 

Samtliga respondenter har tillgång till en dator men användningens omfattning varierar. Med 

detta i åtanke, kan man säga att det finns en variation mellan de parametrar jag nämnde 

tidigare. Tillräckligt mycket variation för att få ett brett resultat och den största gruppen av 

dagliga internetanvändare (16-54 år) ska täckas åldersmässigt. Med detta urval kan vi säga 

något om navigationsbeteendet bland olika åldersgrupper samt användare med olika 

navigationsenheter. 

 

5.3 Dagboksmetoden  

5.3.1 Om metoden 

Dagboksmetoden rekommenderas när forskaren vill samla information om hur människor 

använder sin tid (Bell 2005), vilket stämmer in med vad som undersöks i denna studie. Att 

föra dagbok är något som oftast pågår under en bestämd tidsperiod och det är viktigt att 

meddela respondenterna hur lång den perioden är för att de inte ska uppleva processen som 

diffus eller oklar. Perioden kan handla om några dagar, en vecka eller flera månader. I den 

här studien rör det sig om en fyradagarsperiod, tre vardagar och en helgdag. Det är dessutom 

viktigt att genomföra de nödvändiga förberedelserna och ge tydliga instruktioner till 

respondenterna, så att de vet vad de ska göra. Därför har jag delat ut informationspapper till 

respondenterna om undersökningsprocessen. Detta följer Bells rekommendationer om att 

respondenterna ska vara upplysta om syftet med undersökningen och varför de ska föra 

dagbok (Ibid, s184).  

 

En nackdel med dagboksmetodiken är den möjliga förändringen i beteendet man undersöker. 

Det kan vara för att de påverkas av att de måste föra dagbok och låter bli att göra aktiviteter 
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de vanligtvis skulle göra, eller gör mer av något de inte skulle göra i sin vardagliga rutin. Det 

kan även handla om att de ändrar något i sitt beteende och gör något som verkar mer 

accepterat, för att ge ett bättre intryck av sig själva. Att respondenterna ändrar sitt beteende 

på grund av att de för dagbok om sina aktiviteter är något att hänsyn till när resultatet 

analyseras. Eftersom det saknas några kvantitativa metoder i tillvägagångssättet för att få bort 

den typen av skevheter, blir det svårt att dra generella slutsatser om resultatet. Om några av 

de fem respondenterna ändrar sitt beteende på grund av undersökningen och det inte finns 

tillräckligt med kvantitativa data, kan detta bidra till en ofullständig bild av verkligheten, 

vilket i sin tur drabbar reliabiliteten i undersökningen. Detta är något att ha i åtanke och 

därför se denna studie som ett förslag till hur monotont och inramat navigationsbeteende kan 

se ut och inte som en allmän definition. 

5.3.2 Beskrivning av processen 

Inför undersökningen hade jag ett enskilt möte med varje undersökningsperson och 

förklarade tydligt instruktionerna för undersökningen. Ett informationspapper delades ut 

tillsammans med formulären som skulle fyllas i under de följande fyra dagarna. Tre vardagar 

och en helgdag. Jag förklarade tidigare hur sysselsättningen kunde påverka hur mycket 

användarna navigerar på internet. Valet av dagar är förknippat med detta eftersom en helgdag 

normalt ser rutinmässigt annorlunda ut än en vanlig vardag.  

 

Under mötet började jag förklara definitionen av ett kort navigationstillfälle och syftet med 

undersökningen. Definitionen av ett kort navigationstillfälle adresserades till två av de fem 

navigationsmodellerna i Lindleys studie om navigationsbeteende (2012). 

Navigationsmodellerna respite och orienting, syftar på korta navigationstillfällen där 

internetanvändaren oftast besöker bekanta webbplatser och där det sällan sker några djupa 

informationssökningar. Det kan handla om att ta upp gamla flikar eller ta fram mobilen för att 

navigera under en kort period. Något som också kännetecknar dessa navigationsmodeller är 

att de är rutinmässiga och genomförs vid bestämda tidpunkter på dygnet. När användaren 

vaknar upp, innan lunch, eller innan användaren går och lägger sig, till exempel. Men det kan 

även vara att användaren navigerar medan den väntar på något eller att användaren navigerar 

när den vill ta en paus från övriga aktiviteter. Denna definition förmedlades till 

respondenterna som beskrivningen på ett kort navigationstillfälle. Eftersom definitionen 

endast består av några riktlinjer och inte en bestämd betydelse kan denna tolkas subjektivt. 
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Riktlinjerna som jag har angett ska ändå kunna ge en bild av den navigationsmodellen jag vill 

undersöka, så att den subjektiva tolkningen inte ska kunna vara alltför bred. 

Efter att respondenten hade medgivit att den hade förståelse för definitionen av ett kort 

navigationstillfälle gick jag vidare med att förklara delarna i formuläret och hur det skulle 

besvaras. Pappersformuläret (Se figur 1) bestod av fyra olika kolumner att fylla i, några med 

öppna fält och några med svarsalternativ och kryssboxar. Anledningen till att formuläret 

gjordes i pappersform och inte digitalt är för att jag ansåg att det var praktiskt att hantera och 

det var dessutom ett bra sätt att få kontakt med respondenterna. Ett pappersformulär skulle 

dessutom få respondenterna att hamna utanför skärmen och få dem att bedöma sin navigering 

utifrån. Jag valde att använda mig av kryssboxar och svarsalternativ i formuläret för att 

underlätta analysen av resultatet och göra det lättare för respondenterna att fylla i formuläret. 

Svarsalternativen kan dessutom hjälpa respondenten att komma ihåg vad den har gjort under 

dagen och bidra med exaktare svar om det som undersöks. Det är även ett bekvämare sätt för 

respondenterna att fylla i formuläret, vilket kan bidra till ett större intresse i deltagandet.  

 

Figur 1. Formuläret som fylldes i av respondenterna varje dag under fyra dagar. 
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Risken med det systemet är att respondenterna känner sig inlåsta i de svarsalternativen som 

finns och inte kan skriva detaljerat om sina aktiviteter. Det är dessutom möjligt att 

respondenterna anger likartade aktiviteter och likartat innehåll på olika webbplatser eftersom 

det har gjorts en klassificering i förväg. Detta är något som rör den grundläggande 

frågeställningen om monotoni och begränsningar i navigationen. Därför har jag varit 

noggrann med att förklara för varje respondent hur viktigt det är att de använder fältet 

“annat”, om det skulle behövas. Jag förklarade även att de hade fria händer att anteckna och 

skriva information på baksidan av pappret och att de inte skulle känna sig inlåsta av 

formuläret och svarsalternativen.  

 

I formuläret uppmanas respondenterna att ange antal korta navigationstillfällen som de 

genomfört under dagen. Därefter kommer en tabell med fyra olika kolumner, 

webbplats/applikation, antal besök, aktivitet och innehåll. I kolumnen webbplats/applikation 

skulle respondenterna ange information om vilka webbplatser eller applikationer de har 

besökt under dagen. Jag förklarade för respondenterna att de kunde kontrollera sin 

webbhistorik för att lättare komma ihåg. Även om respondenterna skulle fylla i ett formulär 

per dag under fyra dagar, så fick de fler än fyra formulär så att de inte skulle känna sig 

begränsade när det kom till antal webbplatser per dag. I följande kolumn skulle de registrera 

antal besök för varje webbplats eller applikation. Även här kunde webbhistoriken vara till 

hjälp. I den tredje kolumnen skulle undersökningspersonerna ange vilka aktiviteter de utfört 

på varje webbplats eller applikation. En aktivitet syftar på vad de gör på webbplatsen, det kan 

vara att titta på video, läsa en artikel, dela innehåll, klicka på länkar o.s.v. I det här fallet får 

respondenterna välja mellan olika alternativ i formuläret med de vanligaste aktiviteterna på 

internet, baserade på rapporten Svenskarna och internet (Findahl 2013). Det lämnades även 

utrymme för att respondenterna att ange aktiviteter som inte fanns med bland alternativen. 

Den sista kolumnen i formuläret är till för att beskriva och klassa innehållet man har tagit del 

av. Några exempel på typer av innehåll är sport, politik, nöje eller humor. Även här får 

respondenterna hjälp av olika svarsalternativ, där jag har utgått ifrån indelningen man gör på 

olika tidningar för att klassa sin information. Jag har också använt de typer av innehåll som 

Eli Pariser menar att vi människor dras till, som skvaller, kändisar eller humor (Pariser, 2011 

s18). För att ta fram dessa svarsalternativ har jag även använt verktyget StumbleUpon, som 

klassificerar webbplatser efter innehåll och hjälper sina användare att upptäcka nya platser 

efter sina intressen (Stumbleupon.com). 
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 Efter att ha förklarat alla delar i formuläret för undersökningspersonerna gick jag vidare med 

att be om kontaktinformation för att kontakta dem under fyradagarsperioden och kontrollera 

hur det går. Detta enligt Bells checklista om metoden dagböcker (Bell 2005, s184). Jag var 

noggrann med att kontakta respondenterna vid bestämda tider varje dag för att påminna om 

undersökningen.  

 

I slutet av varje enskilt möte förklarade jag att undersökningen skulle kompletteras och 

avslutas med en kort intervju i samband med insamlingen av formulären. Någon övrig 

information om intervjun gavs inte vid detta möte då det var formulären som skulle vara i 

fokus. Under fyradagarsperioden valde respondenterna olika tekniker för att registrera sina 

korta navigationstillfällen. En respondent valde att föra anteckningar under dagen för att 

sedan fylla i formuläret under kvällen. Andra valde istället att fylla i formuläret efter vad man 

kom ihåg och någon annan hade formuläret till hands under dagen och antecknade 

systematiskt. Om respondenterna inte valt att föra anteckningar under dagen kan det vara 

svårt för dem att komma ihåg vad de har gjort under dagen. Det är möjligt att de endast 

skriver en andel av det som egentligen har hänt, något som skulle påverka undersökningens 

resultat. I det här fallet kan mängden information ändå vara tillräcklig för att dra olika 

slutsatser eftersom det är information som kommer från olika dagar, flera respondenter och 

en intervjumetod, som kommer att förklaras i nästa sektion. 

 

5.4 Intervju 

5.4.1 Om metoden 

Intervjuer kan vara ett flexibelt sätt att få information på. Under processen finns det möjlighet 

att samverka med respondenten på ett sätt som tillåter denne att utveckla sina svar och föra 

längre samtal om ämnet (Ibid, s158). Intervjuaren får även chansen att analysera andra 

faktorer som tonfall och kroppsspråk, vilket kan ge en fullständig bild av responsen. 

Nackdelen med denna metod är att det är en subjektiv teknik, som ger stor plats för 

tolkningar, som i sin tur kan medföra skevheter (Ibid).  

 

Det finns olika typer av intervjutekniker beroende på hur man väljer att planera frågorna. I en 

strukturerad intervjuform finns det bestämda frågor att gå efter, medan en semistrukturerad 

intervju bygger enbart på ett par grundläggande frågor som senare kan utvecklas under 
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intervjuns gång (Ibid, s160). Den fokuserade intervjun är en form av ostrukturerad intervju, 

där man inte använder samma typ av mall eller bestämda frågor (Ibid, s162). Det är den 

intervjutekniken som använts i den här studien. Här får svarspersonen chansen att tala fritt 

inom de olika teman som intervjuaren utformat i förväg. Det är dessa teman som styr 

intervjun och ger metoden en bestämd struktur. Samtalet kan löpa fritt inom dessa ramar och 

svarspersonen får utrymme att prata kring de tankar som frågorna väcker och även prata 

omkring frågorna.  

5.4.2 Beskrivning av processen 

I samband med insamlingen av formulären har en kort intervju genomförts. Jag har valt att 

komplettera dagboksundersökningen med en intervju för att få med tankemönster från 

respondenterna och veta hur de tänker vid sina korta navigationstillfällen. Även om 

intervjutekniken också är en kvalitativ metod, så kan denna metod bidra med en annan typ av 

information eftersom respondenten får chansen att svara mer ingående och motivera sina val. 

Varje intervju har varit enskilt och jag har utgått från ungefär samma frågor vid varje tillfälle. 

Syftet med intervjun har varit att komplettera dagboksundersökningen med material som kan 

ge mer perspektiv och synvinklar från respondenterna. Intervjun har följt riktlinjerna för 

fokuserad intervju enligt Bell (2005). De teman som har utformats i förväg bygger på de tre 

faktorerna att undersöka. Webbplatser som besöks och återbesöks, vilka aktiviteter som 

utförs och vilket innehåll man tar del av.  

 

Jag började intervjun med att samla in formulären och fråga om dagboksundersökningen. Det 

ledde till ett fritt samtal där respondenten angav hur den hade upplevt själva processen. 

Därefter ställde jag ett par förberedda frågor inom avsnitten om webbplats, aktiviteter och 

innehåll. Dessa frågor ledde till längre svar som gav utrymme för följdfrågor. Respondenten 

svarade på vilka webbplatser som påbörjade ett kort navigationstillfälle, hur aktiviteterna 

mellan olika tillfällen på samma webbplats skiljde sig åt och hur man förhöll sig till innehåll 

som inte verkade intressant. Respondenterna hade inte svårt för att prata om hur de tänkte 

kring det innehåll de tog del av eller de webbplatser de besökte. Intervjun blev ett fritt samtal 

som bidrog med information om hur respondenten upplevde de olika situationerna i sitt 

navigationsbeteende.  

 

Under intervjun nämnde jag några av teorierna som tas upp i den här studien. Jag ville ha 

åsikter från respondenterna kring den paradoxala medieutvecklingen (Strömbäck 2014) och 
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hur de såg på de strategierna för att spräcka filterbubblan (Resnick et al. 2013) och utvidga 

sig när det kommer till att ta del av innehåll och information. Jag frågade även hur de ställde 

sig inför verktyg för att upptäcka nya webbplatser. Dessa åsikter var viktiga för att veta i 

vilken utsträckning de upplevde sitt navigationsbeteende inramat eller monotont, om det 

skulle finnas ett behov att ta del av hjälpmedel för att balansera innehållskonsumtionen eller 

upptäcka nya webbplatser. 

 

 

6. Resultat 

I denna del kommer jag att presentera resultaten från undersökningen som genomfördes 

enligt metodiken jag nämnde ovan. Resultaten från dagboksundersökningen har 

sammanställts i en tabell som visar data från de fyra undersökningsdagarna (Se Tabell 1). 

Därefter kommer jag att dela in detta avsnitt och presentera resultaten separat för varje 

respondent. Bakgrundsinformation för varje respondent kommer att anges. Därefter redovisas 

resultaten från dagboksundersökningen och intervjun. Det ska nämnas att det inte kommer 

göras några vidare analyser i det här avsnittet och att resultaten kommer redovisas objektivt.  

 

 
 

Respondent Enhet Antal korta 

navigationstillfällen 

Antal olika 

webbplatser 

Antal 

olika 

aktiviteter 

Antal olika 

innehållskategorier 

Respondent 

1 

Mobiltelefon 90 3 6 9 

Respondent 

2 

Dator 18 7 6 4 

Respondent 

3 

Mobiltelefon 70 4 5 6 

Respondent 

4 

Dator 5 3 8 5 

Respondent 

5 

Dator/mobiltelefon 33 7 4 4 

 

Tabell 1: Tabellen visar totala antal efter fyradagarsundersökningen. 
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Resultaten från dagboksundersökningen har sammanfattats och innehåller det som är relevant 

för undersökningen. De fullständiga resultaten finns under bilagor. Intervjun sammanställs 

och redovisar för de svaren och kommentarer som är relevanta för frågeställningen. Citat kan 

förekomma för att visa en särskild tankegång hos respondenten, vilket var syftet med 

intervjumetoden.  

 

6.1 Respondent 1 

Denna respondent är en 21 årig kvinna som arbetar på heltid och oftast använder sin mobil 

för att navigera. Framförallt vid de korta navigationstillfällena. 

6.1.1 Dagboksmetoden 

Respondenten besökte samma tre webbplatser under de fyra undersökningsdagarna. Det var 

de sociala nätverken Instagram och Facebook samt nyhetssajten Aftonbladet. Antal korta 

navigationstillfällen per dag varierade. Respondenten genomförde 17, 21, 16 och 36 korta 

navigationstillfällen per dag under de fyra undersökningsdagarna. Instagram var den 

applikationen som besöktes mest varje dag. Respondenten besökte applikationen 13 gånger 

per dag i genomsnitt. Därefter följde Facebook som besöktes i genomsnitt sju gånger per dag. 

Aftonbladet var den webbplatsen som besöktes minst, med tre besök per dag i genomsnitt.  

 

Aktiviteterna mellan de sociala nätverken Facebook och Instagram var ungefär de samma 

varje dag. Respondenten scrollade i flöde, såg på foto/video och gillade/delade innehåll på 

båda applikationerna. Att klicka på länkar på Facebook eller lägga upp foto på Instagram 

kunde också förekomma. På nyhetssajten Aftonbladet scrollade respondenten i flödet och 

läste artiklar varje dag. Några dagar klickade respondenten på länkar på webbplatsen.  

 

Innehållet på de olika webbplatserna varierade från dag till dag. Respondenten angav många 

innehållskategorier. Humor, nyheter, politik/samhälle, ekonomi, nöje, livsstil och hälsa och 

skvaller/kändisar, var de innehållskategorier som respondenten tog del av under de fyra 

undersökningsdagarna. Den största variationen förekom på Aftonbladet där innehållet kunde 

handla om humor, nyheter, politik/samhälle, ekonomi och även nöje. Det fanns dock 

innehållskategorier som respondenten tog del av varje dag oavsett webbplats. Dessa 

innehållskategorier var humor och nöje.  
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6.1.2 Intervju 

Under intervjun framkom det att respondenten oftast påbörjade sina korta 

navigationstillfällen i applikationen Instagram. Syftet var oftast att titta vad andra gjorde, 

vilket kunde ske på Instagram men även på Facebook. Respondenten medger att innehåll som 

andra har gillat kan vara lockande och att man därmed klickar på länkar som gör att 

navigationen fortsätter någon annanstans. Respondenten blev inte förvånad över resultatet 

som formulären visade efter fyradagarsundersökningen och trots det var samma webbplatser 

som besöktes varje dag så finns det inget intresse i att upptäcka nya webbplatser:  

 

“Jag är bekväm och är inte riktigt intresserad av att gå utanför ramarna. Det är nog mycket 

möjligt att det är anledningen till att det blir just samma webbplatser hela tiden”. 

 

Respondenten anser att aktiviteterna på de olika webbplatserna är ganska lika eftersom 

Facebook och Instagram bjuder in till samma typ av aktiviteter. Instagram är dock en aning 

mer begränsad medan Facebook används för att sprida innehåll och information, menar 

respondenten. Aktiviteterna från tillfälle till tillfälle på varje webbplats, varierar dock mycket 

lite. Enligt respondenten uppfyller varje webbplats ett visst syfte och används därför oftast på 

samma sätt. Till exempel är aftonbladet till för att läsa artiklar medan Facebook används för 

att chatta, scrolla i flöde och gilla innehåll. Oftast besöker respondenten de tre webbplatserna 

under samma tillfälle, där tiden spenderas mest på Aftonbladet, som besöks under ca fem 

minuter, medan tiden på Facebook och Instagram är en aning kortare och kan begränsas till 

två eller tre minuter per webbplats.  

 

Det är alltid samma innehåll som respondenten är ute efter. På Aftonbladet är respondenten 

oftast ute efter skandaler, kändisnyheter eller något som är aktuellt i omvärlden. Dock 

upplever inte respondenten att hon går miste om innehåll eller information eftersom tidningar 

och TV är ett sätt för henne att hålla sig uppdaterad. Respondenten anser inte att det är någon 

större fara med att internetanvändare själv får välja vilken typ av innehåll de vill ta del av. Att 

det skulle finnas risk för kunskapsklyftor som motverkar demokratin genom att välja bort 

information är något som är möjligt även utanför den digitala världen. Respondenten menar 

att den som inte är intresserad kan även låta bli att läsa tidningen, till exempel. Respondenten 

tycker att det är upp till varje individ att ta ansvar själv när det gäller 
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informationskonsumtionen och ställer sig emot verktyg i webbläsaren som skulle vägleda 

användaren för att balansera sin konsumtion av innehåll och information.  

 

6.2 Respondent 2 

Respondent 2 är en 27 årig man som studerar på heltid och som oftast använder datorn vid 

sina korta navigationstillfällen, eftersom han har tillgång till den medan han arbetar. 

6.2.1 Dagboksmetoden 

Respondenten besökte olika webbplatser varje dag, med Facebook som den mest 

återkommande webbplatsen. Den besöktes under tre av de fyra undersökningsdagarna. Den 

sociala nyhetssidan Reddit besöktes två av de fyra undersökningsdagarna och var den enda 

webbplatsen tillsammans med Facebook som besöktes flera gånger under 

undersökningsperioden. Resterande webbplatser var uppslagsverket Wikipedia, nyhetssajten 

Helagotland.se, ordboken Urbandictionary, den sociala humorsajten Existenz.se och 

uppslagsverket för Tv-spelet Civilization V, Civ 5 wiki. Respondenten navigerade 2, 3, 4 och 

9 gånger per dag under de fyra undersökningsdagarna. Varje webbplats besöktes endast vid 

ett tillfälle varje dag med undantag för Facebook, som besöktes vid nio tillfällen under första 

undersökningsdagen.   

 

Det rörde sig om få och relativt återkommande aktiviteter på de olika webbplatserna. 

Respondenten läste artiklar varje dag oavsett webbplats och såg på video/foto tre av de fyra 

undersökningsdagarna. På de sociala webbplatserna som Facebook och Reddit, läste 

respondenten kommentarer eller valde själv att kommentera något på webbplatsen  

 

Respondenten angav få innehållskategorier. Dessa rörde sig om politik/samhälle, humor, 

nyheter samt kommunikation. Humor och nyheter var de mest återkommande och förekom 

under tre av de fyra undersökningsdagarna. Undantaget var första undersökningsdagen då 

respondenten endast besökte Facebook och tog del av en enda innehållskategori, 

kommunikation. 

6.2.2 Intervju 

Respondenten menar att syftet med de korta navigationstillfällena är oftast att ta en paus från 

de vanliga aktiviteterna där han arbetar eller studerar. Att fördriva tiden ses också som en 
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anledning till att starta en kort navigation. Under tiden han arbetar vid datorn öppnar han 

minimerade flikar och går bort från sin aktivitet. Det finns ingen bestämd webbplats där de 

korta navigationstillfällena startar, utan det är olika varje gång.  

 

Respondenten använder inte sin smartphone för navigering, även om han har tillgång till den. 

Han medger också att de korta navigationstillfällena bara är en liten del av all navigation han 

genomför. Villkoren för de webbplatser han besöker under de korta navigationstillfällena är 

att det ska vara lättåtkomligt innehåll och att man snabbt ska kunna gå därifrån. Han länkas 

inte vidare från de webbplatserna han besöker och stannar istället kvar på dessa. 

Respondenten upplever inte ett behov av att upptäcka nya webbplatser och menar att de 

webbplatser han besöker tillfredsställer de behoven han har.  

 

Även om de olika webbplatserna erbjuder möjligheter till att göra olika aktiviteter, så 

upplever respondenten att det finns ett mönster i att han läser och tittar på bilder, oavsett 

webbplats. Aktiviteterna är även likartade på samma webbplats vid olika tillfällen. 

Respondenten menar att han använder en webbplats på samma sätt varje gång och inte 

använder alla funktioner som webbplatsen erbjuder. Detta kan vara anledningen till att han 

oftast tröttnar på webbplatser och vill förnya sig efter en viss tid. Webbplatser med större 

mängder innehåll får respondenten att stanna en längre tid under ett kort navigationstillfälle. 

Reddit, som har olika länkar och bjuder in till att ta del av mycket innehåll, kan få 

respondenten att stanna i upp till 20 minuter i ett kort navigationstillfälle. Medan Facebook 

kan komma att besökas under bara tio sekunder, efter att respondenten tittat på aviseringarna 

på webbplatsen.  

 

Även om respondenten inte är ute efter en viss typ av innehåll så medger han att han ofta 

lockas av humor. Han undviker dock att titta på filmerna på webbplatser som Reddit eller 

Existenz, eftersom det är svårare att avgöra vad man ska förvänta sig. Innehåll som tar längre 

tid att ta del av, är sådant som respondenten väljer att undvika under sina korta 

navigationstillfällen. Respondenten upplever ändå inte att han går miste om innehåll eftersom 

han tar del av nyheter via Reddit, där han kan läsa rubriker på något som nyligen har hänt. 

Han menar också att under de längre perioderna som han navigerar, finns det webbplatser 

som ger honom andra typer av innehåll. Samtidigt som han lyfter att han har tillgång till 

nyheterna hela tiden: 

 



 23 

“Jag missar väl kanske en del av verkligheten, men känner jag att jag vill gå in på en seriös 

nyhetssajt varje dag, så finns det inget som hindrar mig. Jag känner mig inte begränsad 

eftersom jag har en del Youtubevideos som vetenskapskanaler, som jag känner är vettiga och 

som kanske bidrar med annan sorts innehåll”  

 

Att vi får välja vilken typ av innehåll vi vill ta del av, skapar inte bara kunskapsklyftor, menar 

respondenten. Det bidrar till att vi tar del av olika typer av kunskap och information. Det 

finns olika typer av kunskap på olika webbplatser även om vi inte tar del av samma nyheter 

längre, som det var förut när TV och tidningar var de regerande massmedierna. Även då 

kunde man låta bli att sätta på Tv:n och därmed inte hålla sig uppdaterad, så den typen av val 

har egentligen alltid funnits, menar respondenten. Han ser negativt på verktyg som skulle få 

internetanvändare att ta del av andra åsikter och innehåll eftersom han menar att det inte är 

positivt att bli upplyst om att man gör något fel i sin navigation på internet.  

 

6.3 Respondent 3 

Denna respondent är 31 årig kvinna som arbetar på heltid. Hon använder endast sin 

smartphone som enhet för att navigera.  

6.3.1 Dagboksmetoden 

Respondenten besökte applikationerna Facebook, Instagram och Aftonbladet samt en e-

posttjänst, under de fyra undersökningsdagarna. Facebook var den applikationen som 

besöktes mest och besöktes i genomsnitt 18 gånger per dag. E-posttjänsten besöktes mellan 

tre till fem gånger per dag. Denna tjänst tillsammans med Facebook, var de applikationerna 

som besöktes varje dag. Instagram besöktes endast en gång per dag under tre dagar och 

Aftonbladet besöktes en och två gånger, under två undersökningsdagar.  

 

Det förekom endast en eller två aktiviteter på varje applikation. Dessa aktiviteter var generellt 

de samma varje dag. På Facebook scrollade respondenten i flödet och såg vilka kontakter 

som var inloggade och på Instagram såg respondenten på video/foto när applikationen 

besöktes. På Aftonbladet läste respondenten artiklar och scrollade i flödet och på e-

posttjänsten läste/skrev respondenten mejl.  
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Innehållskategorierna som respondenten angav var återkommande. Framförallt på 

webbplatsen Facebook där innehållskategorierna humor och skvaller/kändisar förekom varje 

dag. Dessa innehållskategorier kunde även förekomma på Instagram och Aftonbladet. På 

Aftonbladet skiljde sig dock innehållet då respondenten angav innehållskategorin nyheter 

under två av undersökningsdagarna. 

6.3.2 Intervju 

Respondenten medger att det inte finns några längre navigationsperioder i sin 

internetanvändning. Det är oftast Facebook som styr internettiden eftersom hon inte navigerar 

så mycket annars. Detta var något hon var medveten om redan innan undersökningen. Syftet 

med de korta navigationstillfällena, som oftast börjar på Facebook, är att se vad andra 

människor gör och vilka kontakter som är inloggade. Respondenten menar ändå att det är 

möjligt att man länkas från Facebook och att navigationen på så sätt fortsätter på andra 

webbplatser därefter. Respondenten förklarar även hur webbplatserna kan leda till andra 

framtida aktiviteter. På Instagram till exempel, följer respondenten användare som tränar. Att 

hon lockas av träningskläder bland bilderna kan göra att hon gör en sökning på Google, för 

att köpa liknande träningskläder. Hon nämner sidan Architecture and Design på Facebook, 

som ytterligare ett exempel. På denna sida visas moderna produkter, miljöer, resmål och 

liknande. Respondenten berättade att vid något tillfälle såg hon en bild på Maldiverna på 

sidan, som gjorde att hon öppnade en ny flik för att börja söka i en resebyrå.  

Aktiviteterna på en och samma webbplats varierar väldigt lite eller nästan ingenting. 

Respondenten menar att hon utför ett upprepat mönster på Facebook och att hon oftast gör 

samma sak på webbplatsen. Hon menar även att det finns ett mönster i de korta 

navigationstillfällena i förhållande till vardagen och enheten hon använder:  

 

“Det är ren vana. Det har blivit så. Har man fem minuter då man inte gör något, så går man 

in på Facebook och gör någonting där. Hade jag inte haft en smartphone hade jag inte 

loggat in på datorn lika ofta. Mobilen gör att det blir lättillgängligt och åtkomligt. Hade jag 

bara navigerat på datorn hade jag inte alls varit inne lika mycket” 

 

Innehållet som lockar respondenten är oftast statusuppdateringar på Facebook och innehåll 

från den sidan hon följer, Architeture and Design. Det är oftast det innehållet hon är ute efter, 

samtidigt som hon scrollar förbi sådant som inte är av intresse. Dock menar hon att om det är 

något aktuellt inom politiken eller omvärlden, så kan hon stanna upp och titta. Respondenten 
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förklarar ändå att det finns möjligheter att ta del av flera typer av innehåll på internet och att 

det därför kan variera från tillfälle till tillfälle.  

 

Det uppstod en förvåning hos respondenten när hon under undersökningsperioden, insåg hur 

mycket hon besökte Facebook. Hon erkände att det kanske blir något hon ändrar i sitt 

beteende efter undersökningen eftersom det inte bör finnas ett behov av att besöka Facebook 

så många gånger, menar hon.  

 

6.4 Respondent 4 

Denna respondent är en 41 årig man som är deltidsanställd. Han använder endast datorn som 

navigationsenhet.  

6.4.1 Dagboksmetoden 

Under de fyra undersökningsdagarna besökte respondenten Facebook, sin e-posttjänst och en 

blogg. Varje webbplats besöktes vid ett tillfälle med undantag för Facebook som besöktes två 

gånger, två av dagarna. Respondenten navigerade 2, 1, 2 och 0 gånger under de fyra dagarna. 

Den sista undersökningsdagen genomförde respondenten inget kort navigationstillfälle. 

Facebook var den mest besökta webbplatsen och besöktes varje dag respondenten 

navigerade. Därefter följde e-posttjänsten, som besöktes två av dagarna.  

 

Aktiviteterna kunde vara varierande, framförallt på webbplatsen Facebook där respondenten 

scrollade i flöde, såg på video/foto, läste/skrev meddelanden, klickade på länkar, 

kommenterade och statusuppdaterade. Att gilla/dela innehåll och att scrolla i flöde var de 

aktiviteterna som förekom varje dag som respondenten navigerade. E-posttjänsten användes 

för att skriva/läsa mejl.  

 

Innehållet som respondenten tog del av handlade mest om politik/samhälle samt innehåll från 

privata grupper på Facebook. Den senare innehållskategorin återkom varje dag som 

respondenten besökte Facebook. 

6.4.2 Intervjun 

Under intervjun framkom det att respondenten inte hade jobbat under undersökningsperioden. 

Han medgav att det förmodligen hade sett annorlunda ut om han hade arbetat de dagarna, 

eftersom datorn hade varit mer tillgänglig. Respondenten berättar vikten av enheten vid de 
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korta navigationstillfällena. Han menar att han måste ha en anledning att använda datorn och 

att han därmed inte kan sätta sig och “vänta på något” på samma sätt som han skulle gjort om 

han hade haft internet tillgänglig hela tiden. En smartphone hade förmodligen gjort att 

situationen var annorlunda, berättar han.  

 

Syftet med de korta navigationstillfällena är att se om något har hänt, om respondenten har 

fått svar på något han har skrivit eller någon annan typ av respons via Facebooks aviseringar. 

Det är just Facebook som det mestadels handlar om och där de korta navigationstillfällena 

startar. Under längre navigationstillfällen förekommer andra webbplatser, samtidigt som 

webbplatserna från de korta navigationstillfällena, också är aktiva. Webbplatserna under 

längre navigationstillfällen, menar respondenten, är lika få och rutinmässiga. Det handlar 

fortfarande om återkommande besök. Att respondenten länkas vidare till andra webbplatser, 

under de korta navigationstillfällena, är något som är ovanligt. Respondenten menar att den 

typen av länkar som dyker upp i flödet på Faccebook sällan är intressanta. Samtidigt som han 

påpekar att han inte har det behovet av underhållning. Även om respondenten inte besöker 

allt för många webbplatser, har han inte heller behovet av att upptäcka flera, eftersom han vill 

minska sin internettid. Ett verktyg för att upptäcka nya webbplatser hade stört respondenten 

eftersom han vill ha kontroll över de webbplatser han besöker och inte få förslag. Om 

respondenten hade haft internet var han än gick och inte haft annan sysselsättning med sig, 

hade han förmodligen velat upptäcka flera webbplatser och därmed öka sin internettid.  

 

Aktiviteterna mellan de olika webbplatserna som respondenten besöker under sina korta 

navigationstillfällen, skiljer sig åt eftersom mejltjänsten och Facebook är alldeles för olika, 

menar respondenten. Aktiviteterna på en och samma webbplats, i det här fallet Facebook, 

beror mycket på aviseringarna. Om det inte har hänt något nytt kan respondenten scrolla i 

flödet, även om han menar att det är långtråkigt. Det som gör Facebook intressant för 

respondenten, är att det är ett socialt forum medan innehållet i flödet sällan är något som 

lockar. Det finns nyheter och annat politiskt innehåll som respondenten undviker för att det 

skulle ta längre tid att gå igenom än vad han vill lägga ner. Han tar dessutom del av den typen 

av innehåll på tidningar och TV. Även om respondenten upplever flödet på Facebook som 

tråkigt, så erkänner han att han ofta uppdaterar sidan vid upprepade tillfällen i hopp om att 

något av intresse ska dyka upp: 
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“Det engagerar mig för att det är tråkigt, när jag inte har något vettigare att göra. Jag sätter 

en gräns på hur lång tid det får bli. Men ibland har jag blivit kvar av ren slöhet i upp till en 

timme” 

 

Även om det förmodligen finns ett visst innehåll som oftast fångar respondenten och annat 

innehåll som han undviker, så är det inte konstigare än att han har olika intressen. Om han 

inte gillar något på riktigt så gillar han inte det på Facebook heller, menar han. Även om 

respondenten inte upplever det som att han går miste om innehåll, så förklarar han att det 

finns en stressfaktor när det kommer till att ta del av innehåll som påminner honom om saker 

han borde engagera sig i och läsa mer om. Det har alltid varit samma typer av information 

och innehåll som har lockat, även under tiden innan internet, förklarar han. Men att få veta 

vad andra gör, skapar stress. Därför menar respondenten att han egentligen får mer innehåll 

än vad han vill ha. Han får veta mer om människors livsstil och mer om andra 

innehållskategorier som vänner delar och är intresserade av. 

 

6.5 Respondent 5 

Respondenten är en 51 årig arbetssökande man som använder både en smartphone och en 

dator för att navigera.  

6.5.1 Dagboksmetoden 

Respondenten besökte ungefär samma webbplatser varje dag. Aftonbladet, nyhetssajten 

Dagens Arena, en e-posttjänst och en bostadssajt, var de webbplatser som besöktes varje dag 

under de fyra undersökningsdagarna. Andra webbplatser som var återkommande var 

Facebook och spelsajten Paf.se. Respondenten återkom till samma webbplats högst tre gånger 

per dag. Aftonbladet, e-posttjänsten och bostadssajten är de webbplatser som respondenten 

generellt återbesöker samma dag.  

 

Nyhetssajterna Aftonbladet och Dagens Arena styr mycket av aktiviteterna och innehållet 

som respondenten tar del av. Aktiviteterna handlar för det mesta om artikelläsning medan 

innehållskategorier som nyheter, sport och politik/samhälle förekommer varje dag på 

nyhetssajterna. Även spelsajten Paf.se bidrar till att sportinnehåll är återkommande under 

flera av undersökningsdagarna. 
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6.5.2 Intervju 

Respondenten medgav under intervjun att han blev förvånad över hur mycket tid han 

spenderar på sina korta navigationstillfällen. Han menar att han inte inser hur mycket tid det 

kan bli eftersom det är något han bara gör ibland. Syftet med dessa korta navigationstillfällen 

brukar variera. Men det handlar oftast om att uppdatera sig och gå snabbt in och ut från 

webbplatsen. Läsa ett mejl, spela på spelsajt, titta på Aftonbladets startsida, är några av 

aktiviteterna som får respondenten att börja ett kort navigationstillfälle. Respondenten menar 

också att startsidan på datorn styr honom en del. Webbplatsen Dagens Arena är startsidan han 

använder på sin webbläsare och det gör att han ofta börjar sin navigation på just den 

webbplatsen. Han medger även att ca 80 % av sin internettid kan bestå av korta 

navigationstillfällen. Under längre navigationstillfällen besöker respondenten andra 

webbplatser, men framförallt nyhetssajter. 

 

Aktiviteterna på de olika webbplatserna varierar, även om det handlar om mycket 

artikelläsning på både nyhetssajter och Facebook. Dock erbjuder den sistnämnda möjligheten 

att dela artiklar och diskutera. Något som respondenten gärna ägnar sig åt. Han beskriver 

tiden på varje webbplats som mycket kort. Ibland är det inte ens fem minuter per webbplats 

eftersom man bara tittar för att få en idé av vad man kan läsa mer om senare.  

 

Innehållet som respondenten är ute efter är oftast den samma. Han menar att han läser det han 

förväntas läsa. Han läser till exempel Aftonbladet för att det erbjuder något han vill läsa och 

något som bekräftar det han söker. Han får oftast bekräftat det han tycker själv, menar han. 

Han är medveten om risken som finns för att han missar en del av verkligheten och därför 

försöker han få information från andra källor och med andra åsikter. Även om det inte blir så 

varje gång, är detta något han har i åtanke. Att något verktyg skulle vägleda 

internetanvändaren för att ta del av information från olika källor eller olika typer av innehåll, 

är något som respondenten inte skulle vilja implementerades:  

 

“Folk måste ha en viss frihet. I skolan där barn använder sig mycket av det här, där vore det 

säkert bra för att barn ska få en korrekt vinkling. Att man får bägge åsikterna, en fördelning 

av det man läser om, på ett korrekt sätt, så man inte påverkas. Men man måste tvinga folk att 

del av information som kan vara nyttig information. Vad får man för samhälle annars?” 
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7. Analys      

I det här avsnittet kommer jag presentera analysen som har gjorts av resultaten från 

undersökningen. Det är en tolkning som har gjorts i relation till teorierna och 

forskningsfronten från de inledande delarna i den här studien. Jag har valt att dela in detta 

avsnitt i tre delar. Delarna är webbplats/applikation, aktiviteter och innehåll. Det är det 

formatet som har använts i formulären och intervjuerna för att mäta frågeställningen. Därför 

analyseras resultatet även med den indelningen i åtanke.  

 

7.1 Webbplatser och applikationer  

Jag har kommit fram till några gemensamma faktorer utifrån resultaten från 

dagboksundersökningen och intervjuerna.  

 

Det verkar finnas en tydlig skillnad mellan de olika navigeringsenheterna när det kommer till 

hur många gånger man besöker en webbplats under samma dag. Bland de respondenterna där 

datorn var närvarande var det betydligt färre besök per webbplats varje dag. Det rörde sig om 

1-3 besök per webbplats under dagen. Respondent 2 och 4 är bra exempel på detta. Facebook 

som var den mest besökta webbplatsen för dessa respondenter, besöktes de flesta dagarna 

endast vid ett tillfälle. Även respondent 5, som använde datorn och mobiltelefonen under 

undersökningen, besökte sina mest besökta webbplatser endast två eller tre tillfällen per dag. 

Bland de respondenterna som använder mobiltelefonen för att navigera, är det betydligt flera 

navigationstillfällen. För respondent 1 och 3, som använde mobiltelefonen för att navigera, 

rör det sig om ett medelvärde på 22 korta navigationstillfällen per dag. Detta bidrar förstås till 

att de mest besökta webbplatserna eller applikationerna besöks flera gånger per dag. 

Respondent 1 besöker i genomsnitt Instagram 13 gånger per dag, som är den applikationen 

hon besöker mest. Respondent 3 besöker i genomsnitt Facebook 18 gånger per dag. Flera 

återkommande besök under samma dag gäller även för andra webbplatser i mobilanvändarnas 

korta navigationstillfällen. Det märkvärdiga för dessa besök är att antalet besök varierar 

proportionerligt mellan dagarna. Den tredje undersökningsdagen besökte respondent 1 

Facebook vid fyra tillfällen, Instagram nio tillfällen och Aftonbladet tre. Dagen därefter, som 

var sista undersökningsdagen, navigerade respondenten en aning mer, men besöken på 

webbplatserna var nästan proportionerligt. Facebook besöktes 10 gånger, Instagram 20 och 

Aftonbladet 6. Detta visar ett bra exempel på hur antal besök sker på ett bestämt sätt. Detta 
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blir förstås mer tydligt där det sker många korta navigationstillfällen per dag, vilket är fallet 

för de respondenterna som navigerar med mobilen. Denna tydliga fördelning över antal besök 

varje dag, skulle kunna tyda på ett monotont beteende där internetanvändarna besöker samma 

webbplatser i ekvivalent antal, varje dag.  

 

Att antal besök varierar proportionerligt bland mobilanvändarna, kan bero på de dagliga 

rutinerna och hur mobiltelefonen är invävd i vardagen. Något som Lindley var inne på i sin 

forskning om navigationsbeteende (2012). Vardagsrutinerna styr vår navigering på internet 

och när det kommer till en enhet som vi kan ta med oss överallt, blir även den enheten 

delaktig i dessa rutiner. Vissa vardagliga aktiviteter kan dessutom vara kopplade till en viss 

webbplats, framförallt vid korta navigationstillfällen. Att äta frukost och samtidigt läsa en 

nyhetssajt, kan vara en sådan typ av aktivitet. Vilket skulle bidra till att webbplatserna hör till 

rutinerna och att de därmed varierar proportionerligt i samband med vardagsaktiviteterna.   

 

Att man återkommer till samma webbplatser över flera dagar är något som gäller för alla 

respondenter i olika stor utsträckning. Det finns någon typ av återbesökande hos alla 

respondenter när man jämför de olika undersökningsdagarna, där många webbplatser är 

återkommande. Antalet webbplatser som besöktes under de fyra undersökningsdagarna 

avslöjar den smala variationen. Som mest har det besökts sju olika webbplatser under de fyra 

undersökningsdagarna och som minst sjunker antalet till tre olika webbplatser under de fyra 

undersökningsdagarna. I genomsnitt besöker respondenterna fem olika webbplatser på fyra 

dagar. Återigen är det ett tydligare mönster hos mobilanvändarna, där en av respondenterna 

besökte precis samma webbplatser varje dag. Detta fenomen kände man till sedan tidigare 

forskning, där man visade att internetanvändare besöker samma webbplatser vid korta 

navigationstillfällen (Ibid). Den här studien stödjer det faktum, men vi vet dessutom att 

respondenterna inte upplever ett behov av att upptäcka nya webbplatser på grund av detta. De 

flesta av respondenterna är medvetna om vilka webbplatser de besöker ofta och känner att 

dessa webbplatser tillfredsställer de behoven de har. Det är alltså inget som tyder på att 

internetanvändarna skulle känna sig inlåsta i sitt beteende. Något som skiljer sig från 

Lindleys forskning, där användarna upplevde ett behov av att upptäcka nya webbplatser 

(Ibid, s1075). Dock syftar denna studie endast på de korta navigationstillfällena. Vilket 

tillåter respondenterna att tänka att det endast är något tillfälligt som de gör ett par gånger om 

dagen och att deras navigation skiljer sig när de får navigera under längre perioder.  
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Ett kort navigationstillfälle kan startas för att ta en paus från aktiviteterna eller vänta på 

något. Det verkar dock finnas ytterligare syften med navigationsformen. Några av 

respondenterna menar att de börjar sin navigation för att “se vad andra gör”. De sociala 

nätverken tillåter oss se vad som händer i realtid med människor vi känner. Detta verkar vara 

något som lockar internetanvändare till att starta en kort navigation.  

 

7.2 Aktiviteter 

När det kommer till aktiviteterna har jag framförallt undersökt vilka aktiviteter som utförs på 

samma webbplats och vilka gemensamma aktiviteter som sker på olika webbplatser. 

 

Generellt uppfyller varje webbplats ett syfte. Respondenterna använder en webbplats på 

samma sätt varje gång, vilket resulterar i att samma aktiviteter utförs på samma webbplats. 

Detta gäller alla respondenter förutom respondent 4, som utför varierande aktiviteter på 

Facebook. Han förklarar att aviseringarna på webbplatsen styr hans aktiviteter, vilket kan 

vara förklaringen till den variationen. För övrigt uppfyller varje webbplats en funktion 

oavsett enhet. Respondent 3, som navigerade på sin dator under undersökningen, återkom till 

tidigare besökta webbplatser under undersökningsdagarna. Samma aktiviteter förekom varje 

gång på dessa webbplatser, trots att webbplatserna besöktes olika dagar. Respondent 2, som 

använde mobilen som navigeringsenhet, återkommer ständigt till Facebook under flera dagar 

och även där rör det sig om samma aktiviteter på webbplatsen varje gång. För respondenterna 

i denna undersökning används varje webbplats till ett visst syfte och liknande aktiviteter 

utförs varje gång man besöker samma webbplats.  Även olika webbplatser eller applikationer, 

som liknar varandra bjuder in till samma aktivitet. Vilket är fallet för Instagram och 

Facebook.  

 

Samma aktiviteter förekommer även på olika webbplatser. Respondent 2 menar under 

intervjun att han upplever ett mönster i att han läser artiklar och tittar på bilder. Detta går 

även att se i dagboksundersökningen. Även Respondent 5 menar att det finns en tendens att 

göra samma aktivitet på olika webbplatser. Det blir mycket artikelläsning både på Facebook 

och på nyhetssajter, menar han. Detta kan bero på de möjligheterna som varje webbplats 

erbjuder. Respondent 1 och 3, som använder mobiltelefonen för att besöka de sociala 

nätverken Facebook och Instagram, utför likartade aktiviteter på dessa applikationer. 
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Applikationer som liknar varandra i gränssnittet och som bjuder in till liknande aktiviteter. 

Att scrolla i flöde är dessutom något som är förekommande på de flesta webbplatserna i 

undersökningen, eftersom det finns en sådan typ av uppbyggnad på webbplatserna överlag. 

Det är alltså inte nödvändigt att webbplatserna ska likna varandra innehållsmässigt för att 

användarna ska utföra likartade aktiviteter. Alldeles för olika webbplatser eller applikationer 

bjuder dock inte in till samma typ av aktiviteter, vilket respondent 4 upplever när han jämför 

Facebook och sin e-posttjänst.  

 

Trots att de korta navigationstillfällena påbörjas med ett visst syfte, finns det vissa aktiviteter 

i navigationen som beskrivs vara en vana. Respondent 3 menar just att besöken på Facebook 

har blivit en vana, men även att aktiviteterna på webbplatsen är ett upprepat mönster. Ett 

annat exempel på detta är när respondent 4 menar att han uppdaterar flödet, trots att det inte 

är intressant. Även här verkar det inte handla om något vidare syfte med den typen av 

aktiviteter, utan snarare ett inbyggt beteende, en vana.  

 

7.3 Innehåll 

Jag har undersökt hur innehållet varierar på en webbplats, men även hur varje respondent tar 

del av innehåll på olika webbplatser under de olika undersökningsdagarna.  

 

Generellt lockas respondenterna av en viss typ av innehåll i sina korta navigationstillfällen. I 

förhållande till antal korta navigationstillfällen är innehållskategorierna väldigt få. Med 

undantag för respondent 4, som inte tog del av något särskilt innehåll den tredje dagen och 

inte navigerade fjärde dagen, har alla respondenter en eller två innehållskategorier de 

återkommer till varje dag. Dessa innehållskategorier tar användarna del av oavsett webbplats. 

Respondent 5 tar del av politik/samhälle på Dagens Arena, Facebook och Aftonbladet, vid 

upprepade tillfällen. Även under intervjun medgav han att det var just den typen av innehåll 

som lockade honom. Antal webbplatser verkar inte påverka denna tendens. Respondenter 

som besöker få webbplatser lockas av få innehållskategorier, precis som de som besöker flera 

webbplatser. Respondent 2 som besökte olika webbplatser varje dag, lockades ofta av 

innehållskategorierna humor och nyheter. Dessa innehållskategorier var återkommande 

oavsett webbplats. Respondenten menade att han undvek innehåll som tog alldeles för lång 

tid att ta sig igenom. Detta kan vara förklaringen till att det är några få innehållskategorier 

som är återkommande, att det inte finns tid för innehåll som är alldeles för komplex. 
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Respondent 4 menar att innehållet han lockas av beror inte på något annat än att han har olika 

intressen. Detta är i linje med argumenten som ställer sig mot filterbubblan och teorierna om 

en isolerad och individualiserad världsbild hos internetanvändarna. Intressen har alltid funnits 

och människor har alltid dragits till olika bubblor. De digitala filterbubblorna är inte farligare 

än filterbubblorna i den fysiska världen. Det ska även nämnas att innehållet respondenterna 

tar del av är kopplat till syftet med ett kort navigationstillfälle. Om respondent är ute efter att 

fördriva tiden är det inte ovanligt att en innehållskategori som humor är återkommande. 

 

Innehållet bland de tre yngre respondenterna består till mestadels av kategorierna humor, 

skvaller/kändisar, nöje och livsstil. Det är den typen av innehåll som Eli Pariser menar att 

människor oftast dras till (2011, s14). Pariser menar att en större delning och konsumtion av 

den typen av innehåll skulle hindra internetanvändarna från att se en verklighet med sociala 

och globala problem. Dock finns det en medvetenhet hos respondenterna om hur de förhåller 

sig till innehåll och information. Respondent 1 tar del av varierat innehåll på Aftonbladet, 

samtidigt som hon menar att tidningar och TV är ett sätt för henne att hålla sig uppdaterad om 

viktiga nyheter. Respondent 2 menar att det finns en viss nyhetskonsumtion i sina korta 

navigationstillfällen när han läser rubrikerna på flödet på webbplatsen Reddit. Respondent 3, 

menar att hon är uppmärksam på politiskt och aktuellt innehåll som hon möter i sitt flöde. 

Trots att innehåll med det som kan ses som nyttig information inte är den typen av innehåll 

som förekommer mest bland dessa respondenter är de medvetna om att det är något de måste 

ha i åtanke.  

 

Även om alla respondenter menar att de undviker någon typ av innehåll, finns det en 

medvetenhet även kring detta. Återigen upplever inte respondenterna att det är konstigare än 

att det finns saker de inte är intresserade av. Alla respondenter lyfter dessutom vikten av att 

det finns möjlighet att få en större mångfald av innehåll om de skulle vilja ta del av det. De 

upplever att innehållet är tillgängligt och att det är en fråga om vad användaren själv vill ta 

del av. Jag nämnde tidigare de tre villkoren som Bozdag et al. (2014) utgick ifrån när man 

pratar om informationsmångfald. Informationen skulle komma från olika källor, ha olika 

synvinklar och den skulle även nå mottagarna och konsumeras av dessa De två första 

villkoren uppfylls, eftersom det finns en tillgänglighet och möjlighet att ta del av olika typer 

av innehåll. Sen menar respondenterna att det är upp till varje individ att ta ansvar för sin 

konsumtion. Men att individen själv får välja eller välja bort innehåll är det som orsakar den 

paradoxala medieutvecklingen enligt Jesper Strömbäck (2014, s16). Trots att utbudet är stort 
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är det upp till varje individ och användare att göra ett val kring det innehållet de vill ta del av, 

något som skulle skapa kunskapsklyftor om internetanvändarna söker sig till innehåll som de 

endast är intresserade av och undviker sådant som kan vara viktigt inom politiken, omvärlden 

och samhället. En av respondenterna menar att friheten att få välja innehåll gör även att 

användarna tar del av olika typer av kunskap, något som anses vara positivt enligt 

respondenten. Dessutom drar några av respondenterna paralleller till den fysiska världen även 

i denna fråga. De menar att den som vill kan låta bli att läsa tidningen eller stänga av Tv:n 

och därmed inte hålla sig uppdaterad heller. Därför gäller egentligen samma sak på internet. 

Det finns en medvetenhet hos respondenterna och många kompletterar sin 

informationskonsumtion genom tidningar och TV och även under längre navigationsperioder 

på internet. Denna medvetenhet gör till exempel att respondent 5, söker sig till webbplatser 

med olika synvinklar. Även om han medger att han oftast får bekräftat det han tycker, vilket 

är ett exempel på det som Strömbäck menar när han säger att internetanvändarna söker sig till 

informationspunkter som stödjer deras verklighetsbild, så försöker respondenten agera för att 

motverka detta.  

 

Verktyg i webbläsaren för att spränga filterbubblan, som de som Resnick och andra forskare 

föreslår (2013) och som skulle fungera som hjälpmedel för att balansera 

informationskonsumtionen är något som respondenterna ställer sig emot. Respondenterna 

lyfter vikten och behovet av frihet när de navigerar och en sådan typ av vägledning skulle få 

dem att uppfatta det som att de navigerar på felaktigt sätt.  Dessutom är några av de 

verktygen och strategier som forskarna föreslår till för att göra användarna medvetna om att 

de inte ser hela verklighetsbilden. Denna medvetenhet finns redan hos respondenterna i denna 

undersökning, där några försöker balansera sin konsumtion genom andra 

informationskanaler.  

 

En sista intressant faktor när det kommer till innehållet är hur det kan påverka framtida och 

fysiska aktiviteter i vardagen. En av respondenterna förklarade hur innehållet hon mötte 

kunde inspirera henne till att göra en resa eller göra vissa köp. Det är den linjen Eli Pariser är 

inne på när han förklarar hur anpassat innehåll styr komponenter i våra liv utöver den digitala 

världen (2011 s6).  I denna studie har det inte gjorts någon närmare undersökning på 

personifieringen och det går inte att bevisa att denna tes stämmer. Däremot kan vi konstatera 

att intressesidor och andra användare som följs på sociala nätverk kan komma att inspirera 

och påverka framtida aktiviteter i vardagen.  
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8. Slutsats 

I denna del kommer frågeställningen att besvaras genom att relatera analysen av resultaten till 

forskningsfronten i bakgrundsavsnittet. Frågeställningen delades upp i tre mätbara faktorer:  

 

1. Antal webbplatser och applikationer som besöks och återbesöks varje dag. 

2. Variation på de aktiviteter som användaren utför på varje webbplats eller applikation. 

3. Vilken typ av innehåll användaren möter på de olika webbplatserna eller applikationerna. 

 

8.1 Webbplatser och applikationer 

Respondenterna besöker ett fåtal webbplatser under sina korta navigationstillfällen sett över 

flera dagar. Många av webbplatserna som besöks, besöks flera gånger under olika dagar. Det 

är en smal variation av webbplatser i förhållande till antal korta navigationstillfällen. När det 

kommer till återbesökandet av en webbplats under samma dag, verkar det finnas en koppling 

till den enheten användaren navigerar med. Datoranvändarna återkommer högst en eller två 

gånger till samma webbplatser under samma dag, medan de som använder mobiltelefonen för 

att navigera, återkommer upp till 20 gånger till samma webbplats under samma dag.  

 

Generellt finns det ett inramat navigationsbeteende när det kommer till antal webbplatser. Det 

är en liten variation och användarna besöker ett fåtal webbplatser under de korta 

navigationstillfällena sett över flera dagar. Dock kan vi endast tala om monotont 

navigationsbeteende när det kommer till mobilanvändarna, eftersom användarna återbesöker 

samma webbplatser flera gånger per dag under flera dagar. Antal besök skiljer sig dessutom 

proportionerligt mellan varje webbplats över olika dagar. Något som tyder på att man utför 

samma typ av mönster varje dag.  

 

8.2 Aktiviteter 

Fyra av de fem respondenterna har ett återkommande likadant sätt att använda webbplatserna 

på. Samma aktiviteter utförs på samma webbplats eftersom en webbplats används för ett visst 

syfte. Det finns även en tendens från vissa respondenter att utföra likartade aktiviteter på 

olika webbplatser. Vi kan dock inte säga att det är ett generellt beteende. De sambanden som 
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finns är att sociala nätverk, som liknar varandra, som Facebook och Instagram bjuder in till 

samma typ av aktiviteter, framförallt när det kommer till navigation med mobiltelefonen. 

Därmed kan vi konstatera att det finns ett monotont navigationsbeteende vid korta 

navigationstillfällen i form av likartade aktiviteter på olika webbplatser, hos användare som 

navigerar med mobiltelefonen. Det finns dock även en tendens från övriga användare att 

utföra likartade aktiviteter på olika webbplatser vid korta navigationstillfällen. Förmodligen 

på grund av den begränsade tiden som dessa består av och därmed de få möjliga aktiviteterna 

som kan uppstå under navigationen.  

 

8.3 Innehåll 

Det har funnits flera innehållskategorier som varje respondent återkommit till varje dag. 

Respondent 2 återkommer till innehåll med humor oavsett webbplats medan respondent 5 

återkommer ständigt till innehåll inom politik/samhälle, till exempel. Under intervjun 

förklarar respondenterna att det finns innehåll som intresserar och annat som inte gör det. I 

förhållande till antal korta navigationstillfällen är innehållskategorierna väldigt få. Jag 

nämnde tidigare att ta del av samma innehåll under flera dagar kunde tyda på inramat 

navigationsbeteende då det kunde finnas en brist på innehållsmångfald. Även om samma 

kombination av innehållskategorier inte är återkommande varje dag, så har respondenterna 

flera innehållskategorier som de återkommer till oavsett webbplats. Att man söker sig till 

samma typ av innehåll på flera webbplatser, kan tolkas som inramat navigationsbeteende 

under de korta navigationstillfällena.  

 

Till de återkommande innehållskategorierna kan man även tillägga att det finns en tendens 

från de yngre målgrupperna att dras till innehåll med humor, skvaller, kändisar, nöje och 

livsstil. Något som Eli Pariser förklarade i sin bok om filterbubblan (2011, s14).  I denna 

studie bekräftas detta uttalande samtidigt som vi får tecken på att internetanvändare kan 

lockas av innehåll som stödjer deras verklighetsbild, som respondent 5 förklarade. Något som 

också Jesper Strömbäck argumenterade för (2014 s16). 

 

8.4 Monotont och inramat navigationsbeteende 

För att mäta monotont och inramat navigationsbeteende utformade jag olika villkor, som jag 

nämnde tidigare i denna studie. Besökandet av ett fåtal webbplatser över flera dagar och 
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konsumtionen av samma innehåll, skulle tyda på ett inramat navigationsbeteende. Detta är 

något som uppfylls enligt undersökningen och resultaten i denna studie. Återbesökandet av 

samma webbplatser under samma dag varje dag samt utförandet av likartade aktiviteter på 

olika webbplatser, skulle tyda på ett monotont navigationsbeteende. Detta är något som 

uppfylls endast av användare som navigerar med mobiltelefonen.  

 

Det råder generellt en medvetenhet hos användarna kring hur de navigerar, vilka webbplatser 

de besöker och vilket innehåll de tar del av. De är medvetna om att det finns möjligheter att 

göra en förändring i sitt navigationsbeteende om de skulle vilja göra det. Respondenterna i 

denna undersökning är ändå generellt trygga i de webbplatser de besöker och hur de 

navigerar. De uppger att det inte finns ett behov av att upptäcka nya webbplatser eller få 

förslag på en balanserad konsumtion av innehåll. 

 

9. Diskussion 

Denna studie har undersökt navigationsbeteende, med fokus på korta navigationstillfällen. 

Studien visar hur användare från olika åldersgrupper som använder olika enheter, navigerar 

över en period på fyra dagar. Användarna har även kunnat resonera kring sin egen navigation 

för att förklara de olika mönstren och beteenden i de korta navigationstillfällena. Det finns 

tydliga tecken på inramat navigationsbeteende hos alla användare. Det finns dock endast ett 

monotont navigationsbeteende hos användare som navigerar med mobiltelefonen. Denna 

studie har utgått från tre delar av internetnavigationen för att mäta monotoni och begränsning. 

Webbplatser, aktiviteter och innehåll. Andra mätbara faktorer för att mäta monotoni och 

begränsning i navigationen bör användas i framtida studier. Dessa skulle kunna syfta på den 

tid som spenderas på en viss webbplats eller i vilken ordning användare besöker olika 

webbplatser. Framtida studier inom detta område bör dessutom inkludera kvantitativa 

metoder som kan ge mer representativa och generella resultat. 

 

I inledningen av denna studie syftade jag på att det fanns två fenomen: Å ena sidan 

filterbubblan, ett fenomen om personifiering och anpassad webbupplevelse och å andra sidan 

Beteendebubblan, som syftar på våra egna val kring de webbplatser och det innehåll vi vill ta 

del av. I denna undersökning har jag fokuserat på Beteendebubblan, men det skulle vara 

intressant att se sambanden mellan beteendebubblan och filterbubblan och undersöka hur 
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navigationsbeteendet påverkas utav personifieringen på webben. Det vore intressant att veta 

om annonseringsverktyg uppnår sina mål och får oss att besöka webbplatser som vi inte 

skulle besöka om webben inte var anpassad efter oss. Hur mycket av vår navigation, våra 

webbplatser, aktiviteter och innehåll, påverkas av att vi lämnar spårande cookies efter oss på 

olika webbplatser? 

 

Vidare analyser skulle kunna göras kring orsakerna till en beteendebubbla. Eli Pariser (2011) 

menar att filterbubblan skapar ett monotont navigationsbeteende och därför skulle 

beteendebubblan vara orsakad av filterbubblan och personifieringen på internet. Ett annat sätt 

att se på fenomenen är att det finns en typ av symbios där båda fenomenen bidrar till 

varandras utveckling.  

 

I denna studie har jag synliggjort hur inramat och monotont navigationsbeteende kan se ut på 

olika enheter. Det är tydligt att navigationen med mobiltelefonen bjuder in till upprepade och 

konsekventa mönster vid korta navigationstillfällen. Sociala nätverk är uppbyggda på 

liknande sätt och bjuder in till samma typ av aktiviteter samtidigt som mobiltelefonen gör 

navigationen lättillgänglig och åtkomlig. Ett återbesökande av dessa applikationer eller 

webbplatser gör att användarna hamnar i ett upprepande mönster som blir del av en vana eller 

inbyggt beteende. Eli Pariser (2011) förutsåg risken för att vi skulle hamna i en sluten krets 

av samma webbplatser och mönster i vår navigation. Något som inte visar sig vara alltför 

främmande i denna undersökning eftersom även datoranvändarna är delaktiga i ett inramat 

navigationsbeteende. Dock finns inte behovet från användarna av att göra en förändring i 

detta beteende. Något som antyder att det nuvarande läget är accepterat av konsumenterna 

och att nya designlösningar och verktyg inte är nödvändiga. Konsekvenserna av denna 

utveckling skulle kunna undersökas i framtida studier.  

 

Resultatet i denna studie visar ett tydligt monotont och inramat navigationsbeteende hos 

internetanvändare som navigerar med mobiltelefonen. Mobiltelefonen skulle kunna ses som 

den representativa enheten för en värld som kretsar runt individen. En individualiserad värld 

där vi får välja vilka applikationer vi vill ha på hemskärmen. Applikationer som vi kommer 

besöka och återbesöka flera gånger per dag eftersom de är lättillgängliga och åtkomliga. 

Applikationer med anpassat innehåll. Men det är inget vi ställer oss emot samtidigt som 

tillverkarna ser chansen att utnyttja vår strävan efter relevant innehåll. Vi erbjuds tjänster och 
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produkter som stödjer denna utveckling, medan vi som konsumenter har accepterat denna 

världsbild. Vi har accepterat det enda vi inte kan ifrågasätta. Att hela världen handlar om oss.  
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Bilagor 

Resultat från dagboksundersökningen  

Respondent 1 
Respondenten besökte samma tre webbplatser under de fyra undersökningsdagarna. Under 

första undersökningsdagen besökte respondenten dessa tre webbplatser under sina 17 korta 

navigationstillfällen. Facebook, Instagram och Aftobladet. Respondenten besökte Facebook 

fem gånger. Där scrollade hon i flöde, såg på video/foto, gillade/delade innehåll och tog del 

av innehåll med humor. Instagram besöktes tio gånger, respondenten scrollade i flödet, såg på 

video/foto och delade/gillade innehåll. Innehållet varierade mellan humor, nöje, livsstil och 

hälsa samt citat. Respondenten besökte även Aftonbladet vid två tillfällen under första 

undersökningsdagen. Där scrollade hon i flödet, klickade på länkar och läste artiklar. 

Innehållet som hon tog del av på webbplatsen var humor, nyheter, politik/samhälle, ekonomi 

och nöje. Andra undersökningsdagen genomförde respondenten 21 korta navigationstillfällen 

och samma webbplatser besöktes. Facebook besöktes vid sju tillfällen, hon scrollade i flödet 

och delade/gillade innehåll. Respondenten tog del av humoristiskt innehåll på webbplatsen. 

Instagram besöktes 12 gånger, där respondenten scrollade i flödet, gillade/delade innehåll och 

lade upp foto. Innehållet varierade mellan humor, nöje och skvaller/kändisar. Respondenten 

besökte Aftonbladet vid två tillfällen, scrollade i flödet och läste artiklar.  

 

Tredje undersökningsdagen genomfördes 16 korta navigationstillfällen. Facebook besöktes 

fyra gånger och aktiviteterna varierade mellan att scrolla i flöde, se på video/foto och klicka 

på länkar. Innehållet som respondenten tog del av var humor och nöje. Instagram besöktes 

vid nio tillfällen under denna undersökningsdag där respondenten scrollade i flödet och 

gillade/delade innehåll. Respondenten tog del av humoristiskt innehåll under dessa besök. 

Aftonbladet besöktes tre gånger, där aktiviteterna var att scrolla i flödet och läsa artiklar. 

Innehållet var politik/samhälle och skvaller/kändisar. Sista undersökningsdagen, som också 

var en helgdag, genomförde respondenten 36 korta navigationstillfällen. Facebook besöktes 

tio gånger, där respondenten scrollade i flödet, klickade på länkar och gillade/delade innehåll. 

Den här gången tog respondenten del av humoristiskt innehåll på webbplatsen. Instagram 

besöktes vid 20 tillfällen där aktiviteterna var att scrolla i flöde, se på video/foto och 

gilla/dela innehåll. Innehållet var nöje och skvaller/kändisar. Aftonbladet besöktes vid sex 
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tillfällen och respondenten scrollade i flödet, klickade på länkar och läste artiklar på 

webbplatsen. Hon tog även del av nyheter och sport.  

 

Respondent 2 
Respondenten besökte olika webbplatser varje dag, med Facebook som den mest 

återkommande webbplatsen. Den besöktes under tre av de fyra undersökningsdagarna. Första 

dagen förekom nio korta navigationstillfällen där endast Facebook besöktes. Respondenten 

kommenterade och gillade/delade innehåll under dessa besök på webbplatsen. Innehållet som 

respondenten har tagit del av, har han klassat som kommunikation. Under andra dagen 

genomfördes två korta navigationstillfällen där han besökte Helagotland.se och Existenz.se. 

Varje webbplats besöktes en gång var. På webbplatsen Helagotland läste respondenten 

artiklar och tog del av nyheter. På Existenz såg han på video/foto med humoristiskt innehåll. 

Tredje undersökningsdagen genomförde respondenten tre korta navigationstillfällen under 

dagen, där de tre besökta webbplatserna besöktes en gång var. Två av webbplatserna är nya 

för undersökningen, Urbandictionary och Reddit. Den tredje webbplatsen är Facebook, som 

besöktes under första undersökningsdagen. På Urbandictionary läste respondenten en artikel 

och han tog del av humoristiskt innehåll. På Reddit scrollade han i flöde, såg på video/foto 

och även där läste han en artikel. Innehållet som respondenten tog del av var med 

humoristiskt budskap, men han tog även del av nyheter.  På Facebook kommenterade han och 

även vid det här tillfället klassade man innehållet som kommunikation.  

 

Under sista undersökningsdagen har respondenten genomfört fyra korta navigationstillfällen. 

Reddit och Facebook, har besökts även under denna dag och ytterligare två nya webbplatser 

har förekommit, Wikipedia och Civ 5 Wiki. Respondenten har besökt varje webbplats en 

gång. På Reddit scrollade han i flöde, såg på video/foto och han läste även kommentarer. 

Innehållet var humor och nyheter. På webbplatsen Wikipedia läste han en artikel och 

innehållet bar på politiskt och/eller samhällsriktat budskap. På Facebook läste respondenten 

artiklar och angav att innehållet var kommunikation. Respondenten läste även artiklar på 

webbplatsen Civ 5 Wiki och innehållet var återigen politik/samhälle. Respondenten besökte 

sju olika webbplatser under de fyra undersökningsdagarna. 
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Respondent 3 
Under första dagen besökte respondenten Facebook, en mejltjänst och Instagram. Facebook 

besöktes 28 gånger, dock på grund av ett fel i mobiltelefonen, som gjorde att respondenten 

fick gå tillbaka ett par gånger till applikationen. Ett ungefärligt antal besök, kan ligga runt 20 

besök under första dagen. Denna information fick jag från intervjun som gjordes i efterhand. 

Under besöken på Facebook scrollade respondenten i flöde och tittade vilka kontakter som 

var inloggade. Hon tog del av innehåll med humor, livsstil och hälsa samt 

statusuppdateringar. Under första undersökningsdagen besökte respondenten sin mejltjänst 

vid tre tillfällen, där hon enbart läste sitt mejl. Instagram besöktes vid ett tillfälle, där hon 

scrollade i flödet. Respondenten tog inte del av någon typ av innehåll i synnerhet. Andra 

dagen i undersökningen besöktes samma webbplatser och hon besökte även Aftonbladet. Den 

här dagen besöktes Facebook 17 gånger och återigen scrollade respondenten i flödet och 

tittade vilka kontakter som var inloggade. Innehållet hon tog del av hade budskap av humor 

och skvaller/kändisar. Mejltjänsten besöktes fem gånger och där läste/skrev hon mejl och tog 

del innehåll med nyheter samt innehåll om politik/samhälle. Instagram besöktes en gång 

under dagen och där scrollade man respondenten i flödet. På Aftonbladet läste respondenten 

artiklar och innehållet var nyheter samt politik/samhälle. Webbplatsen besöktes en gång 

under dagen.  

 

Facebook, mejltjänsten, Instagram och Aftonbladet, var även de webbplatserna som besöktes 

tredje dagen. Facebook besöktes 17 tillfällen. Aktiviteterna bestod av att scrolla i flöde, titta 

vilka kontakter som var inloggade och innehållet handlade om humor, skvaller/kändisar samt 

statusuppdateringar. Mejltjänsten besöktes fem gånger. Respondenten läste/skrev mejl och 

hon tog inte del av något särskilt innehåll. Instagram besöktes även en gång under dagen och 

där scrollade respondenten i flöde och tog del av humor och skvaller/kändisar. Aftonbladet 

besöktes också vid ett tillfälle under tredje undersökningsdagen. Då scrollade respondenten i 

flöde, läste artiklar och tog del av innehåll med nyheter och skvaller/kändisar. Sista 

undersökningsdagen besökte respondenten Facebook och en mejltjänst. Hon besökte 

Facebook 16 gånger, scrollade i flöde och tittade vilka kontakter som var inloggade. 

Innehållet på webbplatsen som respondenten tog del av var humor och skvaller/kändisar. 

Mejltjänsten besöktes vid tre tillfällen och där läste/skrev hon mejl och det var inte någon 

särskild typ av innehåll som respondenten tog del av. Respondent 3 besökte sammanlagt fyra 

olika webbplatser under de fyra undersökningsdagarna. 

 



 44 

Respondent 4 
Respondenten genomförde två korta navigationstillfällen under första dagen, där han besökte 

Facebook, en mejltjänst och en blogg. Facebook stod för två besök, där respondenten 

scrollade i flödet, såg på video/foto, läste/skrev meddelanden, klickade på länkar och 

gillade/delade innehåll. Innehållet bestod av politik/samhälle, statusuppdateringar och 

innehåll på olika privata grupper. Respondenten besökte mejltjänsten vid ett tillfälle, där han 

läste/skrev mejl och tog del av innehåll som var arbetsrelaterat. Bloggen som respondenten 

besökte under denna dag, besöktes också vid ett enda tillfälle. Där läste han ett blogginlägg 

och tog del av innehåll inom politik/samhälle. Under andra undersökningsdagen förekom ett 

enda kort navigationstillfälle där Facebook och en mejltjänst besöktes en gång var. På 

Facebook scrollade respondenten i flödet, läste/skrev meddelanden och gillade/delade 

innehåll. Innehållet som respondenten tog del av på webbplatsen var inom politik/samhälle 

samt innehåll inom gruppsidor. På mejltjänsten läste/skrev han mejl och innehållet var 

återigen arbetsrelaterat.  

 

Under de två korta navigationstillfällena som respondenten genomförde under tredje dagen, 

besökte han Facebook två gånger. Aktiviteterna bestod av att scrolla i flödet, se på video/foto, 

gilla/dela innehåll och statusuppdatera. Innehållet var en profilsida på webbplatsen och 

gruppsidor. Under sista undersökningsdagen genomfördes inga korta navigationstillfällen. 

Respondenten besökte sammanlagt tre olika webbplatser under de fyra 

undersökningsdagarna.  

Respondent 5 
Bland de åtta korta navigationstillfällen som respondenten genomförde första dagen, besöktes 

fem olika webbplatser. Aftonbladet besöktes vid två tillfällen, där respondenten läste artiklar 

och tog del av nyheter samt politik/samhälle. Facebook besöktes vid ett tillfälle, där 

respondenten läste/skrev meddelanden. En bostadssajt var också en del av de korta 

navigationstillfällena under första undersökningsdagen. Denna webbplats besöktes två gånger 

och respondenten letade lägenheten på webbplatsen. Han besökte även en e-posttjänst vid två 

tillfällen, där han läste/skrev mejl. Respondenten besökte också Dagens Arena vid ett tillfälle 

under första dagen i undersökningen. Där tog han del av politiskt/samhällsriktat innehåll. 

Under andra dagen genomförde respondenten lika många korta navigationstillfällen som 

första undersökningsdagen och liknande webbplatser besöktes. Aftonbladet besöktes vid två 

tillfällen, där respondenten läste artiklar och innehållet handlade om politik/samhälle samt 

ekonomi. Respondenten letade även lägenhet på bostadssajten, men denna dag besöktes 
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denna webbplats vid ett enda tillfälle. E-posttjänsten besöktes två gånger, där han skrev/läste 

mejl. Paf.se besöktes vid två tillfällen och där spelade respondenten odds och tog del av 

innehåll med inslag av sport. Dagens Arena besöktes även denna dag vid ett tillfälle och 

respondenten tog del av innehållet politik/samhälle.  

 

Tredje undersökningsdagen, som var en fredag, genomförde respondenten nio korta 

navigationstillfällen och besökte webbplatserna Aftonbladet, Facebook, en bostadssajt, SVT 

text, en e-posttjänst samt Dagens Arena. Aftonbladet besöktes två gånger, han läste artiklar 

och tog del av nyheter, sport och politik/samhälle. På Facebook, som besöktes en gång, 

läste/skrev respondenten meddelanden. Bostadssajten besöktes vid två tillfällen för att söka 

lägenhet och Svt text besöktes vid ett tillfälle för att läsa artiklar. E-posttjänsten besöktes två 

gånger och där skrev/läste respondenten mejl. Dagens Arena besöktes en gång och innehållet 

var återigen politik/samhälle. Tio korta navigationstillfällen noterade respondenten under 

sista undersökningsdagen. Aftonbladet, E-posttjänsten, bostadssajten, SVT text, Paf.se och 

Dagens Arena var de webbplatserna som besöktes. Respondenten besökte Aftonbladet en 

gång och läste artiklar där han tog del av nyheter, sport och politik/samhälle. E-posttjänsten 

besökte han tre gånger där han skrev/läste mejl. Bostadssajten besöktes vid tre tillfällen för 

att leta lägenhet och SVT text besöktes tre gånger, där respondenten tittade på olika sidor och 

tog del av sportinnehåll. Respondenten spelade även odds på Paf.se vid ett tillfälle och även 

där tog han del av sportinnehåll. Dagens Arena besöktes en gång och innehållet som 

respondenten tog del av var politik/samhälle. Respondenten besökte sammanlagt sju olika 

webbplatser under de fyra undersökningsdagarna.  

 
 
 

 

 

 

   

 

 

 
 


