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Abstrakt 
Detta kandidatarbete fokuserar på ideologisk polarisering som orsak till den stora mängden 

falsk information som har spridits den senaste tiden. Jag undersöker hur selektiv exponering 

och filterbubblor har bidragit till att den ideologiska polariseringen har följt med in på webben, 

och hur nyhetsfeed har agerat som en grogrund för detta. I ett försök till att minska den ideolo-

giska polariseringen i nyhetsfeed skapade jag en webbapplikation i form av ett nyhetsfeed med 

nyhetsartiklar som med hjälp av algoritmer låter användaren se utanför sin filterbubbla för att 

balansera nyhetsfeedet mellan flera olika nyhetskällor.  

Nyckelord: Falsk information, ideologisk polarisering, selektiv exponering, filterbubbla, ny-

hetsfeed.  

 

 

 

 
 
 
 

Abstract 
This bachelor thesis focuses on ideological polarization as cause for the vast amount of false 

information that have been spread lately. I examine how selective exposure and filter bubbles 

have contributed to the ideological polarization that followed into the web, and how newsfeed 

have been acting as a breeding ground for this. In an attempt to reduce the ideological polari-

zation in newsfeed I created a web application in the form of a newsfeed with news articles, 

that with the help of algorithms let the user see beyond its filter bubble to balance the newsfeed 

between different news sources. 

Keywords: False information, ideological polarization, selective exposure, filter bubble, 

newsfeed.   
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1. Bakgrund 
Uppståndelsen och diskussionerna kring falsk information den senaste tiden tog kanske på all-

var fart i svallvågorna efter Brexit, 2016. Det var få som trodde att Storbritannien skulle rösta 

för att lämna EU, kanske minst av alla Storbritanniens premiärminister David Cameron som 

själv utlyste folkomröstningen trots att han var för att stanna i EU, och som senare valde att 

lämna sin post när resultatet var ett faktum (Stewart, Mason, Syal, 2016, 24 juni).  

Frågetecknen efter resultatet var många, hur kunde detta hända? De som röstade för att lämna 

Brexit var de som bodde på landet, var äldre, hade lägre utbildning, lägre inkomst och högre 

arbetslöshet (Becker, S. O., Fetzer, T., & Novy, D. 2017). Samtidigt är det dessa regioner med 

hög andel Brexitröster som har stor fördel av att vara med i EU. Cornwall är regionen som är 

den fattigaste i Storbritannien, och får därför de största bidragen från EU, men röstade ändå för 

att lämna (Redruth, Truro, 2016, 30 juni).  

Kanske är det därför inte konstigt att ana att dessa personer har blivit felinformerade. Ett välkänt 

exempel på detta är den kampanjbuss som turnerade runt i Storbritannien med budskapet ”We 

send the EU £350 million a week, let’s fund our NHS instead. Vote Leave. Let’s take back 

control”, men som tog tillbaka budskapet bara timmar efter resultatet av omröstningen (Bul-

man, 2016, 11 september). 

Redan samma år chockerades världen på nytt då Donald Trump vann över Hillary Clinton i 

presidentvalet i USA. Opinionsundersökningar och odds hade återigen missbedömt resultatet 

(Cohn, Katz, Quely, 2016, 13 november), och återigen dök frågetecknen upp.  

Redan nästa dag pekade Read (2016, 9 november) i New York Magazine ut Facebook som 

orsak till Trumps vinst. Han hävdar att Trump vann därför att Facebook inte klarade av att ta 

hand om all falsk information som fritt flödande på det sociala nätverket. Falsk information är 

en lukrativ affärsverksamhet p.g.a. Facebooks mekanismer för fördelning av innehåll – den 

emotionellt laddade aktiviteten av att dela, och algoritmer som visar dig mer av samma innehåll 

(Read, 2016, 9 november).  

Silvermans (2016, 16 november) analyser visar att i de tre senaste månaderna fram till presi-

dentvalet genererade de 20 mest populära falska valhistorierna mer aktivitet på Facebook än de 

20 mest populära valhistorierna från 19 stora nyhetsorganisationer tillsammans. Av de 20 mest 

populära falska valhistorierna var alla utom tre öppet pro-Donald Trump eller anti-Hillary Clin-

ton.  
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De fem populäraste falska historierna var: ”Pope Francis Shocks World, Endorses Donald 

Trump for President, Releases Statement”, ”Wikileaks CONFIRMS Hillary Sold Weapons to 

ISIS… Then Drops Another BOMBSHELL! Breaking News”, “IT’S OVER: Hillary’s ISIS 

Email Just Leaked & It’s Worse Than Anyone Could Have Imagined”, ”Just Read the Law: 

Hillary is Disqualified From Holding Any Federal Office”, och ”FBI Agent Suspected in Hil-

lary Email Leaks Found Dead in Apparent Murder-Suicide” (Silverman, 2016, 16 november).  

Facebooks VD Mark Zuckerberg besvarade efter valet anklagelserna och sa att idén om att 

falska historier på Facebook på något sätt hade influerat valet var en ganska galen idé (Oremus, 

2016, 10 november). Zuckerburg ångrade senare hans uttalande och sa att Facebook skulle göra 

sin del i att försvara sig mot andra nationers försök till att sprida felaktig information och un-

derminera val (Correll, 2017, 27 september).  

Facebook har sedan dess infört en funktion där man kan rapportera falska historier som sedan 

flaggas som falska efter en faktakoll. Efter ett år av testande har det dock visat sig att de önskade 

effekterna har blivit det motsatta: de flaggade historierna kan ytterligare förankra ens redan 

existerande åsikter. Facebook testar nu istället en funktion med relaterade artiklar, som har visat 

på ett mer positivt resultat (Smith, Jackson, Raj, 2017, 20 december).  

Falsk information i sig är inte ett nytt fenomen, men betydelsen och omfattningen är om möjligt 

det. Med tillkomsten av internet har det blivit möjligt att sprida information enklare och snabb-

bare än någonsin förr samtidigt som man kan nå ut till en tidigare otänkbart bred publik. I en 

tid då internet har blivit en självklarhet och 97% av alla svenska internetanvändare använder 

internet för att söka efter information (Davidsson, P. & Thoresson, A. 2017) har följderna av 

den falska informationen bidragit till omfattande konsekvenser. 

Den här undersökningen har valt att fokusera på ideologisk polarisering som en av orsakerna 

till den stora mängden falsk information. Med ideologisk polarisering menas att ett land har en 

stor politisk splittring där samhällsgrupper motsätter sig varandra (Spohr, D. 2017). Denna po-

larisering kan man se i de tidigare exemplen mellan bl.a. demokrater och republikaner, EU-

vänliga och EU-fientliga, stadsbor och landsbygdsbor, höginkomsttagare och låginkomsttagare.  

Den ideologiska polariseringen flyttar med oss in på webben genom selektiv exponering och 

filterbubblor. Selektiv exponering är ett fenomen som innebär att människor tenderar att välja 

att konsumera media som matchar deras politiska och ideologiska positioner (Masip, P., Suau-

Martínez, J., & Ruiz-Caballero, C. 2018). Detta beteende fördjupas och påtvingas ytterligare 

på grund av de algoritmer som många webbsidor, bl.a. Facebook, använder för att skapa en 
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teori om vem du är och vad du skulle vilja se och göra härnäst beroende på ditt tidigare kon-

sumtionsbeteende. Resultatet blir att dessa algoritmer skapar ett unikt universum för var och en 

av oss, där vi bara ser det vi redan vill se (Parisier, E. 2011).  

Ideologisk polarisering medföljer en mängd farliga symptom som utgör ett hot mot det demo-

kratiska samhället. Den mest relevanta konsekvensen är förlusten av mångfald i åsikter och 

argument. Att bara omge sig i grupper med likasinnade bidrar till mer extrema åsikter och gör 

att man i många fall ignorerar fakta som annars skulle motbevisa sina argument (Spohr, D. 

2017). 

Som gestaltning undersöker jag hur jag som webbutvecklare, med bl.a. begreppet accounta-

bility, kan ta ansvar för att utveckla ett nyhetsfeed som förebygger ideologisk polarisering ge-

nom att använda algoritmer för att bredda utbudet av nyhetskällor när en användare interagerar 

med nyhetsinlägg med ett ideologiskt polariserande ämne. Detta för att balansera nyhetsfeedet 

mellan flera olika nyhetskällor för att ge användare en möjlighet till att se bortom sin filter-

bubbla och ta del av de nyheter som en användare i dagsläget inte skulle se.    

Donna Haraways (1988) begrepp situerad kunskap används som inspiration för att förebygga 

ideologisk polarisering. Det finns inte en enda källa som ensamt sitter på all kunskap. Det finns 

inte en enda källa som ensamt kan höja sig över alla andra och genom fullständig objektivitet 

ha tolkningsföreträde för andras erfarenheter och åsikter. Genom att läsa och använda sig av 

flera källor med olika värderingar och ursprung har man en unik möjlighet till att införskaffa 

sig kunskap från olika sociala, ekonomiska, kulturella, geografiska, etniska och sexuella per-

spektiv. Utifrån den kunskapen kan man sätta sig in i andras situationer för att få en bättre 

förståelse för hur och varför händelser utspelar sig.  

1.1. Frågeställning 
Hur kan man förebygga ideologisk polarisering i ett nyhetsfeed? 

1.2. Syfte 
Syftet är att minska spridningen av falsk information genom att fokusera på ideologisk polari-

sering som en av de underliggande orsakerna. Undersökningen syftar till att undersöka ifall det 

är möjligt att minska och förebygga den ideologiska polariseringen i nyhetsfeed genom att 

skapa en webbapplikation som använder sig av algoritmer för att balansera nyhetsfeedet mellan 

källor av olika politiska värderingar. En balansering av nyhetsfeedet syftar till att förebygga 

ideologisk polarisering genom att alla får en gemensam grund av information att stå på, och att 
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ge människor en möjlighet till att situera sig då man får en inblick i andra situationer och per-

spektiv vars kunskap kan användas för att få en bättre förståelse för hur och varför händelser 

utspelar sig.  

2. Tidigare och aktuell forskning 
I detta kapitel har jag dokumenterat tidigare och aktuell forskning som ligger till grund för den 

valda frågeställningen och syftet. Jag har dokumenterat hur falsk information har förekommit 

historiskt sett, samt hur falsk information förekommer idag. Svenskarnas informationsvanor på 

internet har dokumenterats för att se vilka webbsidor de besöker. Orsaker till spridning av falsk 

information har dokumenterats med fokus på områdena ideologisk polarisering, selektiv expo-

nering och filterbubblor. Nyhetsfeed, en populär miljö för både internetanvändare och spridning 

av falsk information, har dokumenterats. Till sist dokumenteras tidigare försök till att stoppa 

falks information.  

2.1. Falsk information förr i tiden 
Även om ”Fake News” har blivit väldigt omtalat den senaste tiden skriver Joanna M. Burkhardt 

(2017) att rykten och falska historier förmodligen har funnits like länge som människan har levt 

i grupper där makt har betydelse.  

Innan tryckpressen existerade fanns former av skrift inskrivna på material som sten, lera och 

papyrus. Informationen i dessa skrifter var oftast begränsade till ledarna av gruppen. Ofta inne-

höll skrifterna meddelanden med påminnelser till det vanliga folket om att ledarna kontrollerade 

deras liv. Andra var gjorda för att försäkra sig om att en individuell ledare skulle bli ihågkom-

men för sina framgångar. Utan avsikt att verifiera påståendena är det svårt att veta om det är 

falskt eller sant (Burkhardt, J. M. 2017). 

Uppfinningen av tryckpressen gjorde det möjligt att sprida information mer utbrett. De som 

kunde läsa kunde enkelt manipulera informationen till dem som inte kunde läsa. Allt eftersom 

fler blev läskunniga blev det ekonomiskt genomförbart att trycka och sälja information. Tryckt 

information blev tillgänglig i flera format och från flera källor. De flesta författarna skrev av 

ekonomiska skäl. En del förläggare betalade dem för att skriva riktiga nyheter, medan en del 

var betalade för att skriva falsk information till förmån för deras arbetsgivare (Burkhardt, J. M. 

2017).  

2.2. Falsk information idag 
Hal Berghel (2017) skriver om tre olika typer av falsk information som cirkulerar på internet.  
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Den första typen är satir, vilket är en framställning som är ironisk eller hånfull på ett elegant 

och träffande sätt (”Satir”, 2009). Hal Berghel (2017) poängterar att han skiljer på uppenbara 

och välkända satirkällor, och de som bara har en tunn linje mellan politisk satir och bråkig 

partianda. Ena personens satir är en annan persons konspirationsteori. Som ett exempel nämns 

Pizzagate, en påhittad historia om en pizzeria kopplad till Hillary Clinton som utnyttjar barn. 

Trots försök till att stoppa historien genom att ta bort det ursprungliga inlägget och motbevisa 

historien som falsk fortsatte historien att delas av partiska och oreflekterande människor som 

ignorerade avslöjandet av princip, och av godtrogna som inte känner behovet av att använda 

dem (Berghel, H. 2017).    

Den andra typen är anonyma webbsidor. Dessa källor går långa vägar för att försöka dölja för-

fattarskap och ansvarighet för innehåll. Många av dessa har sitt ursprung som webbsidor för 

digitala medieinlägg. Här frodas yttrandefriheten fritt från ansvarstagande medan användare 

gömmer sig bakom anonyma konton och pseudonymer (Berghel, H. 2017).  

Den tredje typen är nyhetskällor som försöker att se äkta ut, men som inte är det. Ofta använder 

dessa källor sociala medier p.g.a. dess stora räckvidd och minimala filtrering för att sprida 

falska rykten, kränkande historier, och partisk propaganda. Som ett exempel ges en historia om 

hur en FBI agent som undersökte Hillary Clintons email kopplades till ett självmordsmord, 

utgiven av Denver Guardian som påstår sig vara Denvers äldsta nyhetskälla. Att historien var 

falsk hindrade den inte från att bli viral på Facebook (Berghel, H. 2017). Även i Sverige har 

falska nyheter spridits. Efter en stökig nyårsafton i bl.a. Husby och Södertälje spreds en video 

som påstås vara inspelad i Rinkeby där människor springer runt och skjuter fyrverkerier på 

varandra. Videon har setts nästan 400 000 gånger på Facebook, men egentligen så utspelar sig 

videon i Algeriet i samband med firandet av en muslimsk högtid (Peterson, 2018, 3 januari).  

Nick Rochlin (2017) hävdar att falsk information har fått en ny innebörd. Att fakta och bevis 

har blivit ersatt av personliga åsikter och känslor. Nyheter, och vad folk accepterar som nyheter, 

skiftar också mot en åsikts- och känslomarknad. Sanningen om en historia betyder inte längre 

något. Vad som betyder något är hur historien faller i linje med vad personen vill höra (Rochlin, 

N. 2017).  

2.3. Svenskarnas informationsvanor 
IIS (Internetstiftelsen i Sverige) sammanställer varje år en rapport om hur den svenska befolk-

ningen använder informations- och kommunikationstekniker:  
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 97% av svenska internetanvändare använder internet för att söka enkel information (tid-

tabeller, telefonnummer, adresser, tv-tablå m.m.) varav 29% gör det dagligen.  

 96% använder internet för att söka efter nyheter varav 55% gör det dagligen. 

 81% av internetanvändare använder internet för att läsa tidningen på webben eller i en 

tidningsapp medan 40% gör det dagligen.  

 74% av svenskarna använder Facebook, varav 53% använder det för att läsa nyheter. 

 Svenskarnas främsta informationskällor (fri text) är Google (57%), Wikipedia (31%), 

Facebook (10%) och tidningar (10%). De främsta nyhetskällorna (fri text) är Aftonbla-

det (46%), Dagens Nyheter (21%), SVT (18%) och Expressen (16%) (Davidsson, P., 

Thoresson, A. 2017). 

Sammanfattningsvis använder nästan alla internetanvändare internet för att söka efter in-

formation och nyheter. De populäraste informations- och nyhetskällorna för att göra detta 

är Google, Wikipedia, Facebook och olika nyhetstidningar såsom Aftonbladet, Dagens Ny-

heter, SVT och Expressen.  

2.4. Ideologisk polarisering 
Dominic Spohr (2017) argumenterar för att ideologisk polarisering är en av orsakerna till att 

falsk information sprids på webben. Med ideologisk polarisering menas att länder har en större 

politisk splittring där samhällsgrupper motsätter sig varandra.  

När människor söker sig efter den sociala miljön de föredrar leder det till samhällen koncentre-

rade med likasinnade och gör att landet blir mer politiskt segregerat. Resultatet blir en växande 

intolerans för politiska skillnader som har gjort nationell enighet omöjlig, och politik så polari-

serande att val inte längre bara handlar om politik, utan också om bittra val mellan sätt att leva 

(Spohr, D. 2017). 

En grupp individer med likasinnade åsikter till den grad att den ses som en enhetlig identitet 

leder till att individerna är mer benägna till att vara intoleranta, partiska, och att känna negati-

vitet mot utomstående grupper (Mason, L. 2015). Ideologisk polarisering, när den är extrem, 

gör att varje grupp ifrågasätter den moraliska rättmätigheten av de andra, och ser motståndar-

grupper och dess politik som ett hot till deras livsstil eller nationen som helhet. De uppfattar 

”de andra” i så negativa termer att en vanlig politisk motståndare som man ska konkurrera med 

för makten omvandlas till en fiende som ska besegras. Kategorisering sträcker sig till alla 

aspekter av livet, inte bara politiskt, och fredlig samexistens uppfattas inte längre av medbor-

garna som möjligt (McCoy, J., Rahman, T. & Somer, M. 2018). 
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Ideologisk polarisering medföljer en mängd farliga symptom som utgör ett hot mot det demo-

kratiska samhället. Den mest relevanta konsekvensen är förlusten av mångfald i åsikter och 

argument. Att bara omge sig i grupper med likasinnade bidrar till mer extrema åsikter och gör 

att man i många fall ignorerar fakta som annars skulle motbevisa sina argument. Resultatet blir 

ett politiskt landskap där folk tenderar att ge upp debatterandet av idéer och en röst blir mer av 

en bekräftelse för gruppen än ett uttryck för medborgliga åsikter. Den ideologiska polarise-

ringen visar sig i filterbubblor och selektiv exponering (Spohr, D. 2017). 

2.5. Selektiv exponering 
Masip, P., Suau-Martínez, J. & Ruiz-Caballero, C. (2018) skriver att teorin om selektiv expo-

nering, att människor tenderar att välja att konsumera media som matchar deras politiska och 

ideologiska positioner, framlades redan för decennier sedan. I deras egna spanska studie med 

syfte att undersöka ifall dagens mediasystem med internet och sociala medier har påverkat den 

selektiva exponeringen till nyheter kom de fram till att selektiv exponering fortfarande är det 

vanligaste beteendet och mer än hälften av de svarande prenumererar bara på likasinnade ny-

hetssidor, men att internet samtidigt gör det lättare att hitta mångfald bland idéer och åsikter 

och gör att nästan en tredjedel också läser nyheter från oliktänkande mediasiter. Samtidigt har 

sociala medier effekten att 15% av användarna oavsiktligt stöter på ideologiskt oliktänkande 

information (Masip, P., Suau-Martínez, J., & Ruiz-Caballero, C. 2018).  

Natalie Jomini Stroud (2008) har undersökt hur selektiv exponering förekommer över flera 

olika typer av medier: nyhetstidningar, radio, TV och internet. Enligt hennes amerikanska stu-

die förutsäger folks politiska värderingar deras val av alla fyra tidigare nämnda medier. En 

väsentlig andel konsumerar media som delar sina politiska värderingar, där 64% av konserva-

tiva republikaner konsumerar minst en konservativ mediatyp jämfört med 26% av liberala de-

mokrater och 43% av konservativa republikaner konsumerar minst en liberal mediatyp jämfört 

med 76% av liberala demokrater (Stroud, N. J. 2008). 

Jesper Strömback (2017) har i sin studie undersökt politiska preferenser och selektiv expone-

ring i svenska valrörelser. Studien visar att när det gäller nyhetsprogram på Tv:n finns det få 

samband mellan partisympati, förutom TV4 Nyheterna där det är fler moderater som tittar me-

dan det är mindre vänster- och miljöpartister. Bland nyhetstidningar (både papper och online) 

kan man dock se samband med partisympati. Aftonbladet läses oftast av sympatisörer till Soci-

aldemokraterna. Svenska Dagbladet läses oftast av sympatisörer till Liberalerna, Kristdemo-

kraterna och Moderaterna. Dagens Nyheter läses oftast av sympatisörer till Miljöpartiet. Ex-

pressen läses oftast av sympatisörer till Moderaterna. Även samband mellan partisympati och 
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vilken partiledarutfrågning man valde att titta på finns. De som placerar sig till vänster på den 

ideologiska vänster-högerskalan tittade i högre grad på utfrågningarna av partiledare som tillhör 

vänsterblocket, medan de som placerade sig till höger tittade i högre grad på utfrågningarna om 

partiledare som tillhör högerblocket. För sociala medier är det ca 20% av användarna som väljer 

att följa personer med samma åsikter som en själv, medan 10% väljer att följa någon med helt 

andra åsikter (Strömback, J. 2017). 

Olika mönster av nyhetsexponering kan leda till att människor utvecklar olika intryck av vad 

som händer i världen runt omkring dem. Utan en gemensam grund av information kan det vara 

svårt för människor att komma överens om offentliga frågor, och människor kan utveckla högt 

polariserande attityder mot politiska frågor (Stroud, N. J. 2008). 

2.6. Filterbubblor 
Begreppet filterbubblor myntades av Eli Parisier (2011) för att beskriva hur vi påträffar idéer 

och information på internet. De algoritmer som tidigare hade skapats för att kunna rikta person-

lig reklam börjar nu också användas för att orkestrera våra liv. Algoritmerna tittar på sakerna 

du verkar tycka om, sakerna du gör eller vad andra människor som du tycker om – och försöker 

dra slutsatser om detta. Algoritmerna är förutsägelsemotorer som ständigt skapar och förfinar 

en teori om vem du är och vad du skulle vilja se och göra härnäst. Tillsammans skapar dessa 

algoritmer ett unikt universum för var och en av oss (Parisier, E. 2011).  

Filterbubblor har en stor lockelse p.g.a. den överväldigande stora mängden information som 

finns tillgänglig. De kan hjälpa oss att hitta informationen vi behöver veta, see eller höra bland 

alla kattbilder och musikvideor. Samtidigt varnar Eli Parisier (2011) för riskerna med filter-

bubblor. I utbyte mot personaliseringen ger man bort en enorm mängd data om sitt dagliga liv 

till stora företag. Dessa företag väljer i slutändan hur din filterbubbla kommer att se ut och kan 

påverka dina livsval. Risken finns att vi leds in på en väg där vi indoktrinerar oss själva med 

våra egna idéer och det finns mindre chans för möten som för med sig insikter, lärdomar och 

kreativitet (Parisier, E. 2011).  

Dylko, I., Dolgov, I., Hoffman, W., Eckhart, N., Molina, M., & Aaziz, O. (2017) undersökte i 

en studie om det fanns ett samband mellan teknikerna bakom filterbubblor och politisk selektiv 

exponering. De fann att personaliseringsteknikerna gjorde det möjligt för individer att omge sig 

med information som stöttade deras politiska värderingar. I deras studie ökade personaliserings-

tekniken den politiska selektiva exponeringen hos deltagarna vilket ger empiriskt stöd till argu-
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menten om att internet har en stor potential till att skapa filterbubblor. Utan tillgången till pers-

onaliseringstekniken konsumerade en ideologiskt måttlig individ en betydande mängd inform-

ation av motsatta åsikter, men försedd med personaliseringsverktyg minskade exponeringen för 

motsatta åsikter till lika låga nivåer som för ideologiskt extrema individer (Dylko, I., Dolgov, 

I., Hoffman, W., Eckhart, N., Molina, M., & Aaziz, O. 2017).   

2.7. Nyhetsfeed 
Reid Goldsborough (2017) förklarar hur nyhetsfeedet fungerar på Facebook, som är den popu-

läraste av alla sociala medier.  

Facebooks nyhetsfeed använder algoritmer. En algoritm är en väldefinierad beräkningsproce-

dur som tar ett visst värde, eller en uppsättning värden, som inmatning och producerar ett visst 

värde, eller en uppsättning värden, som utmatning. En algoritm är således en sekvens av beräk-

ningssteg som omvandlar inmatningen till utmatningen. Vi kan också se en algoritm som ett 

verktyg för att lösa ett välspecificerat beräkningsproblem. Uttrycket för problemet anger i all-

mänhet det önskade inmatnings-/utmatningsförhållandet (Cormen, T. H. 2014).  

Den kanske mest kända algoritmen inom webben idag är Googles PageRank, som utifrån en 

webbsökning visar sidor enligt hur många andra sidor som länkar till dem och i sin tur antalet 

sidor som länkar till de länkade sidorna (Goldsborough, R. 2017). Rebecca S. Wills (2006) 

berättar mer detaljerat om matematiken bakom algoritmen PageRank, som tilldelar en PageR-

ank-poäng till var och en av över 25 miljarder webbsidor. Algoritmen utformar en modell för 

uppförandet hos en ideell slumpmässig webbsurfare. Denna webbsurfare väljer slumpmässigt 

en webbsida att besöka från listan av tillgängliga webbsidor. Sedan väljer webbsurfaren slump-

mässigt en länk från den webbsidan till en annan webbsida. Webbsurfaren fortsätter denna pro-

cess med att välja slumpmässiga länkar från successiva webbsidor tills den bestämmer sig för 

att gå vidare till en annan webbsida med andra medel än att välja en länk. Valet av vilken 

webbsida som besöks härnäst beror inte på de tidigare besökta webbsidorna, och den ideella 

webbsurfaren tröttnar aldrig på att besöka webbsidor. Således representerar PageRanks poäng 

av en webbsida sannolikheten att en slumpmässig webbsurfare väljer att besöka den webbsidan 

(Wills, R. S. 2006).   

Den ständigt föränderliga algoritmen bakom Facebooks nyhetsfeed heter EdgeRank. Den be-

stämmer vad du ser när du tittar på Facebook. Ju mer vänner på Facebook du har, desto viktigare 

är EdgeRank. I genomsnitt ser bara 35% av en användares vänner ett inlägg. Facebook håller 
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många saker hemliga när det gäller EdgeRank p.g.a. konkurrensmässiga anledningar. Men ba-

serat på vad som är allmänt känt, samt EdgeRanks beteende, så använder Facebook EdgeRank 

för att skapa ditt nyhetsfeed mestadels utifrån tre kategorier (Goldsborough, R. 2017).  

Den första är hur tätt du interagerar med Facebookvänner och hur tätt den personen interagerar 

med dig baserat på de alternativen Facebook ger för att uttrycka emoji-reaktionerna ”gilla”, 

”älska”, ”haha”, ”wow”, ”ledsen” och ”arg”. Om du ofta reagerar på dina vänners inlägg och 

om dem ofta gör detsamma på dina inlägg kommer du och dem se fler inlägg. Om det bara är 

lite eller ingen interaktion kan en väns inlägg försvinna från ditt nyhetsfeed och vice versa 

(Goldsborough, R. 2017).  

Den andra kategorien mäter hur ofta folk kommenterar eller delar någon annans inlägg. Att dela 

ett inlägg, oavsett om det är en originellt skriven text eller en länk till en nyhetsartikel, video, 

eller något annat innehåll från någon annan så ökar chansen att se dina vänners inlägg i ditt 

nyhetsfeed (Goldsborough, R. 2017).  

Den tredje och sista kategorien mäter hur gamla inläggen är. Gårdagens nyheter är mindre san-

nolik att dyka upp än dagens och så vidare (Goldsborough, R. 2017).  

EdgeRank innehåller också andra mer subtila faktorer. Om du gillar, kommenterar på, eller 

delar inlägg som är pro-republikanska så kommer du se fler inlägg från republikaner. På samma 

sätt kommer fler inlägg av demokrater att visas om du gör samma sak på pro-demokratiska 

inlägg. Det är både ris och ros. Facebook försöker att ge dig det du gillar, men samtidigt skapas 

en ekokammareffekt, där folk blir utsatta för innehåll som förstärker deras befintliga övertygel-

ser (Goldsborough, R. 2017).     

2.8. Tidigare försök till att stoppa falsk information 
Nick Rochlin (2017) diskuterar de försök som redan har gjorts för att stoppa den falska inform-

ationen som sprids på internet, och varför de visar på en stor missförståelse av problemet.  

Första exemplet som ges är en lista med opålitliga nyhetssidor, där användare kan lägga till 

sidor som ett slags bibliotek av falska nyhetswebbsidor. Inom listan finns 11 st klassifikationer 

av olika typer av sidor (fake news, satire, extreme bias, conspiracy theory, rumor mill, state 

news, junk science, hate news, clickbait, proceed with caution, political, och credible) (Rochlin, 

N. 2017).  

Då problemet med falsk information bygger mycket på ideologisk polarisering så är denna typ 

av lösning bara effektiv för de som redan delar samma ideologiska och politiska perspektiv. 
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Som ett exempel ges att demokrater som tror att Obama är född i USA skulle kunna säga att 

motsatta historier är konspirationer från hatnyhetssidor med extrem partiskhet. Republikaner 

som tror att Obama inte är född i USA skulle kunna säga att motsatta historier kommer från 

rykteskvarnar som skapar konspirationsteorier. Båda sidor kan kalla den andra sidan falsk, me-

dan de känner sig trygga med tron om att de är uppbackade av ”trovärdiga” nyheter (Rochlin, 

N. 2017).  

Andra lösningar som har prövats är plug-ins som automatiskt känner av falska nyheter. Även 

om de ser bra ut på pappret så har dessa åtgärder ännu inte bevisat konkreta resultat. Nick 

Rochlin (2017) argumenterar för att falska nyheter inte har nått epidemiska nivåer p.g.a. män-

niskor som är kritiska av vad dem läser och som är villiga att installera detektorer och plug-ins. 

Snarare är det personer som är medvetet okunniga av ett innehålls källa, och de som inte orkar 

bry sig om enheter som falska nyhetsdetektorer. Det andra problemet med denna lösning är att 

dessa plug-ins är baserade på en lista av falska nyhetssidor. Precis som med den ovannämnda 

listan så stöter de på problem med polariserande klyftor, och fungerar bara för dem som tror att 

flaggade källor verkligen är falska eller opålitliga (Rochlin, N. 2017).   

2.9. Sammanfattning 
Utifrån denna kunskap har jag fått en större förståelse för hur falsk information förekommer på 

webben. Genom att studera människors internetvanor kan jag se var människor sannolikt på-

träffar den falska informationen och i vilken miljö min webbapplikation har störst potential till 

att kunna skapa en förändring för många internetanvändare. Genom att göra mig påläst om 

orsakerna och miljön för falsk information har jag större möjligheter att hitta en lösning som 

fungerar. Med hjälp av att studera historien kan jag dra paralleller till dagens situation, då histo-

rien ofta upprepar sig, och jag kan dra lärdomar från tidigare misslyckade försök för att inte 

återupprepa samma misstag. Jag tar med mig dessa lärdomar i processen av att skapa ett koncept 

och en gestaltning för att pröva frågeställningen och nå mitt syfte.  

3. Metoder 
Gestaltningen som prövar frågeställningen består av en webbapplikation med två nyhetsfeed 

där användaren kan läsa nyheter från en valbar nyhetskälla i det ena, och sedan jämföra enskilda 

artiklar med samma ideologiskt polariserande ämne mellan olika nyhetskällor i det andra.   

I skapandet av gestaltningen har jag använt mig av ett antal metoder. Dessa metoder listas här. 
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3.1. Single Page Application 
För att gestaltningen ska innehålla aktuella nyheter, oavsett tidpunkt, behöver den kunna hämta 

aktuella nyheter kontinuerligt från nyhetssidor. Därmed räcker det inte med att min gestaltning 

är en webbsida, eftersom sådana innehåller statiskt innehåll som manuellt behöver bytas ut. 

Min gestaltning behöver således vara en webbapplikation, som kan hantera dynamiskt innehåll 

(i detta fall nyhetsartiklar). 

Vidare har jag valt att göra min webbapplikation till en Single Page Application (SPA). Detta 

eftersom en SPA är väldigt användarvänlig då det dels är lättare för användaren att ha allt på 

samma sida, men också framför allt därför att man kan uppdatera bara en del av webbapplikat-

ionen medan man fortfarande kan interagera med den resterande delen av webbapplikationen. 

Man behöver alltså aldrig uppdatera eller ladda om hela applikationen. Detta gör att mina två 

nyhetsfeed i gestaltningen kan uppdateras oberoende av varandra.  

Fink, G. & Flatow, I. (2014) berättar att en Single Page Application (SPA) är en webbapplikat-

ion som bara använder en HTML-sida som ett skal för applikationens alla webbsidor. Interakt-

ionerna som slutanvändaren använder är implementerade genom att använda Javascript, HTML 

och CSS. Det mesta av en SPA:s utveckling är gjord på front-end till skillnad från traditionella 

webbsidors applikationer som litar mycket på webbserverinteraktioner och att ladda om webb-

sidor när någon navigerar. Varför single page applications har blivit en trend den senaste tiden 

har mycket att göra med Ajax, en teknik som involverar Asynchronous Javascript och XML. 

Med Ajax är det möjligt att göra asynkrona efterfrågningar från en server som gör att bara en 

del av webbsidan laddar medan man fortfarande kan interagera med resten av webbsidan under 

tiden. Ett välkänt företag som använder denna teknik är Google, som var bland de första att 

förstå Ajax potential. De använder detta i bl.a. Gmail och Google Maps (Fink, G., Flatow, I. 

2014). 

3.2. Användarupplevelse (UX) 
Användarupplevelsedesign är baserat på den emotionella upplevelsen av en användare 

(Kiruthika, J., Khaddaj, S., Greenhill, D., & Francik, J. 2016).  

Genom att använda mig av användarupplevelsedesign som metod har jag en större chans att 

skapa en produkt som användaren blir engagerad av och vill återkomma till. Med hjälp av an-

vändarupplevelsedesign kan jag skapa ett gränssnitt som är enhetligt och konsekvent, realistiskt 

och effektfullt, och reducera mängden information användarna möter.  

Designmetodologier inom användarupplevelsedesign som jag har använt mig av är: 
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 Kortbaserad design. Innehållet är placerat i rektanglar och kvadrater som kan justera 

sin storlek och ger enkla byggnadsstrukturer baserat på layouter från blandade skärm-

storlekar. Denna design bygger broar över klyftan mellan interaktion och användarbar-

het på ett synkroniserat sätt för att skapa en konsekvent användarupplevelsedesign över 

flera olika enheter. 

 Materialdesign. Det används av företag som bl.a. Google för enkelhetens syfte att be-

handla skärmen som lager av papper genom att använda kanter, ytor och skuggeffekter 

för att skapa ett realistiskt utseende genom att ge det ett djup.  

 Hamburgermenyer. Det är menyer som expanderas när man klickar på dem, och är en 

av funktionerna som används i användarupplevelsedesign. Användningen av sådana 

menyer underlättar för användaren genom att låta denne välja mellan olika alternativ 

baserat på dennes behov istället för att bombardera användaren med omfattande inne-

håll för snabbare tillgång (Kiruthika, J., Khaddaj, S., Greenhill, D., & Francik, J. 2016).  

3.3. Användartester 
Enligt Lazar, J., Hochheiser, H., & Feng, J. H. (2017) involverar användartestande representa-

tiva användare som utför representativa uppgifter i en representativ miljö. Detta kan ske både 

på tidiga prototyper eller fungerande versioner av datorgränssnitt. Definitionen är medvetet 

bred för att kunna innefatta flera olika stadier av användartester. 

Jag har valt att utföra användartester redan i det första stadiet av utvecklingen av min webbap-

plikation, d.v.s. på testprototyper ritade på papper, kallat ”paper prototyping”.  

Lazar, J., Hochheiser, H., & Feng, J. H. (2017) berättar att denna typ av användartestande ten-

derar att vara mer informell och kommunikativ mellan användare och moderator. I detta tidiga 

stadie är det mer fokus på hur bra en användare uppfattar en gränssnittskomponent snarare än 

hur bra användaren slutför en uppgift. ”Paper prototyping” är speciellt användbar eftersom att 

de har en låg kostnad och flera designer kan snabbt presenteras och bli utvärderade av deltagare. 

Dessutom, eftersom att pappersprototyper involverar lite utvecklingstid, så har utvecklare inte 

lika stor tendens till att bli alltför hängivna till en specifik design tidigt i utvecklingsstadiet. 

Användare känner sig också mer bekväma att ge feedback eller kritisera en design när dem ser 

att inte alltför mycket tid har lagts ner på gränssnittet. Med fullt fungerande prototyper kan 

användare känna sig tveksamma till att kritisera då de känner att systemet redan är färdigt och 

deras feedback inte kommer att spela lika stor roll. 
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Användartester har ett grundläggande mål: att förbättra kvalitén av ett gränssnitt genom att hitta 

bristområden som kan förbättras. Medan användartester borde upptäcka brister hos gränssnittet 

som skapar problem för användaren så vill man samtidigt se vad som fungerar bra med en 

gränssnittsdesign så att man kan behålla de funktionerna. Brister hos gränssnittet handlar inte 

om att föredra färg eller stilar övar andra (så länge det inte är svårt för ögat att läsa), utan det 

handlar om komponenter som kan vara förvirrande, missledande eller generellt sett inte opti-

mala. Omfånget av ett användartest är ganska brett. Det kan involvera hundratals användare 

och ha en mängd kontroller. Användartester kan också involvera en forskare som sätter sig ner 

med tre användare, observerar dem genom gränssnittet och tar anteckningar av var problemen 

är. Generellt sett tenderar valideringstester i slutet av utvecklingsstadiet till att vara mycket mer 

kvantitativa, medan användartester på tidiga prototyper är mer kvalitativa där användare kan 

tänka högt (Lazar, J., Hochheiser, H., & Feng, J. H. 2017). 

 
Figur 1. Grafisk presentation av processen. Kristoffersson, R. 

3.4. Situerad kunskap 
Med hjälp av Donna Haraways (1988) begrepp situerad kunskap studerar jag hur en alternativ 

syn på objektivitet skulle kunna inspirera till nya lösningar.   

Donna Haraway (1988) kritiserar vetenskapens syn på objektivitet. Hon kritiserar vetenskapens 

sätt att kunna lämna kroppen för att kunna observera från ovan. Det ger en makt till att kunna 

se utan att bli sedd och att kunna representera medan man undkommer representation. Detta 

hänvisas till som ett gudstrick. För feministiska forskare representerar denna blick, gudstricket, 

positionerna av vita män som innehöll majoriteten av dessa poster i USA sent 1980-tal (Ha-

raway, D. 1988).  

Istället vill Donna Haraway (1988) ha en teori som förkroppsligar objektivitet, som inrymmer 

paradoxala och kritiskt feministiska vetenskapsprojekt. Feministisk objektivitet betyder helt 
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enkelt situerad kunskap, vilket Donna Haraway (1988) argumenterar för innebär att se politik 

och kunskapsteorier utifrån plats, position, och situering, där partiskhet och inte universalitet är 

villkoret till att bli hörd för att kunna göra rationella anspråk på kunskap. Hon argumenterar för 

ett synsätt från en kropp, alltid en komplex, motsägande och strukturerad kropp, istället för 

synsättet från ovan, från ingenstans, och från enkelhet (Haraway, D. 1988).  

Översättning är alltid tolkande, kritisk och partisk. Här finns en grund för konversation, rat-

ionalitet och objektivitet. Framför allt låtsas inte rationell kunskap befria sig: att vara överallt 

och ingenstans, att vara fri från tolkning och representation. Rationell kunskap är en process av 

pågående kritisk tolkning. Avkodning och omkodning plus översättning och kritik är alla nöd-

vändiga för att vetenskapen inte ska bli modellen för avslut, utan istället för att vara utmanings-

bar och ifrågasatt. Vetenskap blir myten, inte om vad som undkommer mänsklig agens och 

ansvar, utan snarare om accountability och ansvarshet för översättningen och solidariteten som 

länkar de kakofoniska visioner och visionära röster som karaktäriserar kunskapen av dem un-

dertryckta. En splittring av sinnen, en förvirring av röst och syn, snarare än klara och distinkta 

idéer, blir metaforen för grunden av det rationella. De söker dem som styrs av partisk syn och 

begränsad röst. Inte partisk för sakens skull, utan snarare för förbindelser och oväntade öpp-

ningar som situerad kunskap gör möjligt (Haraway, D. 1988).  

Situerad kunskap handlar om församlingar, inte om isolerade individuella. Det enda sättet att 

få ett större perspektiv är att vara någonstans i synnerhet. Den vetenskapliga frågan i feminism 

är om objektivitet positionerad som rationalitet. Dess bilder är inte produkter av flykt och över-

skridande av begränsningar (synen från ovan) utan om att förena partiska synsätt och tvekande 

röster till ett kollektiv som lovar en vision av ett förkroppsligande, och av att leva inom be-

gränsningar och motsägelser – av syner från någonstans (Haraway, D. 1988).  

Att befinna sig i en filterbubbla kan alltså redan ses som att vara någonstans i synnerhet, att 

från detta perspektiv kunna skapa sig egna tolkningar och representationer från den unika po-

sitionen man befinner sig i. Men för att kunna fortsätta skapa konversationer och kritiska tolk-

ningar där vi kan utmana och ifrågasätta kunskapen vi inhämtar behöver vi förena våra olika 

partiska perspektiv för att tillsammans bilda en församling där vi kan lära av varandra. 

Mitt mål med gestaltningen är att användaren ska kunna jämföra sina personliga perspektiv från 

sin egna filterbubbla med de perspektiv som finns utanför, för att kunna skapa sig en helhetsbild 

av flera olika partiska perspektiv. När dessa olika partiska perspektiv enas skapas en grogrund 

för konversation och kritiskt tänkande.  
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3.5. Accountability 
Lucy Suchman (2003) bygger vidare på den tidigare forskningen om feministisk objektivitet av 

bl.a. Donna Haraway (1988) för att utveckla andra alternativa riktlinjer och tillvägagångssätt 

för tekniska produkter och dess användande. Genom att ta avstånd från objektivitet som en 

observation från ovan utan inblandning till att istället se från en position inuti händelseförloppet 

kan man ta ansvar för den relativa och partiska position man för tillfället befinner sig i. Genom 

att samla in dessa perspektiv från många olika människor får man en kollektiv kunskap av spe-

cifika positioner från våra respektive perspektiv (Suchman, L. 2003). 

Eftersom situationen vi befinner oss i delvis har att göra med avsaknaden av ansvar ville jag 

skapa en gestaltning medveten om sitt ansvar och hur den kan påverka sina användare. Målet 

är att skapa en hållbar webbapplikation som är medveten om konsekvenserna med t.ex. filter-

bubblor, och istället syftar till att ge användarna friheten att med enkla medel själva kunna tänka 

källkritiskt och bilda egna uppfattningar om innehållets relevans.  

3.6. Gestaltningsmetoder 
HTML (HyperText Markup Language) är grunden till applikationen där all text placeras och 

som kopplar ihop alla filer i applikationens mapp. CSS (Cascade Style Sheet) används för att 

förändra utseendet på applikationen (MDN Web Docs. 2017). Det används också för rutnätet 

som alla HTML-element placeras i. Tillsammans med rutnätet och media queries använder jag 

CSS för att anpassa applikationen till olika skärmstorlekar.  

Jag valde att använda RSS för att hämta nyhetsartiklar från nyhetssidorna till min webbappli-

kation, eftersom att det är ett utbrett verktyg för att låta människor prenumerera på nyhetsflöden 

hos bl.a. bloggar och nyhetssidor som ofta uppdaterar sina webbsidor.  

RSS står numera för Really Simple Syndication, men betydde ursprungligen RDF Site Sum-

mary eller Rich Site Summary. RSS är ett flöde med instruktioner på en dataserver hos en 

webbsida. Med hjälp av en RSS-läsare kan man få åtkomst till instruktionerna. Flödet meddelar 

RSS-läsaren när nytt material, som t.ex. en nyhetsartikel eller bloggpost, finns tillgängligt. En 

RSS-läsare kan övervaka ett obegränsat antal webbsidors RSS-flöden och organiserar och visar 

det nya materialet för användaren (Encyclopædia Britannica Inc. 2016).    

För att kunna prenumerera på ett RSS-flöde behövs en RSS-läsare. Därför behövde jag göra 

min applikation till en RSS-läsare. Det första nyhetsfeedets RSS-läsare är byggt med hjälp av 

programmeringsspråket PHP. PHP är ett populärt programmeringsspråk på webben för att ge-

nerera dynamiskt innehåll (The PHP Group. 2018).  
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JavaScript är ett programmeringsspråk som jag använde för tekniken AJAX, som gör det möj-

ligt att göra asynkrona efterfrågningar (Fink, G., Flatow, I. 2014). AJAX används tillsammans 

med PHP för att det första nyhetsfeedet ska kunna uppdateras oberoende av resten av applikat-

ionen. JavaScript användes även till det andra nyhetsfeedet. Detta nyhetsfeed byggdes helt av 

JavaScript, både AJAX-funktionen och RSS-läsaren. Detta eftersom det uppstod problem med 

två AJAX-funktioner och två PHP-skript.  

jQuery är ett JavaScript-bibliotek. jQuery valdes framför ren JavaScript eftersom det förenklar 

HTML-, DOM-, och CSS-modifikationer, och händelsehantering (MDN Web Docs. 2017). Det 

sparar därmed tid i utvecklingsprocessen. jQuery användes för att skriva algoritmerna som mat-

char och visar nyhetsartiklar med samma ämne från de två nyhetsfeeden med varandra.   

3.7. Sammanfattning 
Dessa metoder har blivit utvalda p.g.a. de kriterier min gestaltning behöver uppnå för att kunna 

pröva frågeställningen. Metoderna vägleder och stödjer mig i min utveckling av webbapplikat-

ionen. Med hjälp av metoderna kan jag utveckla effektiva och hållbara lösningar för tekniska 

utmaningar. Genom att använda metoderna kan jag även säkerställa att applikationen är lättan-

vänd och omtyckt av användarna. 

4. Designprocess 
Detta kapitel används för att beskriva kandidatarbetets designprocess, från idén till genomfö-

randet av gestaltningen. I designprocessen framgår när och hur metoderna används. 

4.1. Designfas 1 
4.1.1. Från idé till koncept 
Efter min idé om att undersöka temat falsk information på webben började jag dokumentera 

vilken tidigare forskning som gjorts på ämnet för att bli påläst och för att kunna skapa mig en 

överblick över hur situationen ser ut. 

Genom att undersöka hur den ideologiska polariseringen har förts med in på webben med hjälp 

av selektiv exponering och filterbubblor, hur falsk information har använts för att manipulera 

förr i tiden och hur tidigare försök till att stoppa falsk information har misslyckats växte ett 

koncept fram, vilket ledde fram till frågeställningen: hur kan man förebygga ideologisk polari-

sering i nyhetsfeed? 

Med situerad kunskap som inspiration och stöd tänkte jag mig ett koncept där användare har en 

möjlighet till att kunna se utanför sin filterbubbla, där de kan jämföra nyhetskällor med 
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varandra, oavsett politisk agenda, med hjälp av algoritmer. Syftet är att minska spridningen av 

falsk information genom att minska och förebygga den ideologiska polariseringen genom att 

alla får en möjlighet till att ta del av samma information och att kunna situera sig i andra ny-

hetskällors och personers perspektiv och åsikter. 

4.2. Designfas 2 
4.2.1. Planering av gestaltning  
För att gestalta mitt koncept behövde jag planera hur det skulle kunna gå till i praktiken att se 

utanför sin filterbubbla.  

Utifrån mitt koncept och min frågeställning framgår att miljön utspelar sig i ett nyhetsfeed. Det 

finns många olika nyhetsfeed. De nyhetsfeed som är mest relevanta, utifrån den tidigare forsk-

ningen, är de nyhetsfeed som återfinns i sociala medier och på nyhetstidningars webbsidor.  

Jag behövde skapa ett eget nyhetsfeed eftersom jag ville implementera ett koncept som inte 

existerar i ett redan befintligt nyhetsfeed. Jag definierade inte mitt nyhetsfeed som ett nyhets-

feed för en social media eller för en nyhetssite. Tanken är nämligen att detta nyhetsfeed ska 

vara en representation av konceptet, och kunna implementeras i båda sortens nyhetsfeed. 

Nästa steg blev att fundera över vilka element som behöver finnas i nyhetsfeedet. Naturligtvis 

behövdes det finnas inlägg av något slag som kan läsas. För att kunna se utanför sin filterbubbla 

behöver användaren först kunna välja mellan olika källor att läsa för att representera den selek-

tiva exponeringen. Därför behövdes det finnas en lista med dessa källor som man kan välja att 

prenumerera på för att se dess inlägg i nyhetsfeedet. Slutligen behövdes det inlägg från andra 

källor som man inte prenumererar på för att kunna se utanför sin filterbubbla.  

Vilka källor skulle jag välja? Till skillnad från sociala medier som har användare som publicerar 

inlägg åt dem i deras nyhetsfeed behövde jag göra ett aktivt val av källor för att presentera i 

mitt nyhetsfeed. Eftersom undersökningen handlar om falsk information och nyheter känns det 

naturligt att välja nyhetskällor som mina källor.  

Efter att ha undersökt olika sätt att kunna hämta data från nyhetssiter bestämde jag mig för att 

använda mig av RSS. Detta eftersom det är vanligt att webbsidor som ofta uppdaterar sitt inne-

håll, däribland nyhetssiter, väljer att skapa RSS-flöden som man kan prenumerera på.  
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Eftersom att jag skriver kandidatarbetet på svenska, och de som kommer att använda min ge-

staltning också kommer att vara svenska känns det därför naturligt att använda svenska nyhets-

källor för att användarna ska kunna läsa nyheterna i sitt modersmål och att kunna relatera till 

de nationella nyheterna.  

Det är inte alla nyhetskällor som har ett RSS-flöde, därför blev jag begränsad i mitt val. De 

största nyhetskällorna har lyckligtvis det, men tyvärr innebär det att jag inte kunde välja de lite 

mindre nyhetskällorna med tydliga politiska agendor. Listan med nyhetskällor består av: 

 SVT Nyheter (självständig och oberoende public service) 

 Dagens Nyheter (morgontidning, oberoende liberal) 

 Svenska Dagbladet (morgontidning, obunden moderat) 

 Aftonbladet (kvällstidning, oberoende socialdemokratisk) 

 Expressen (kvällstidning, obunden liberal) 

4.2.2. Skiss av gränssnitt 
Eftersom att det är ett nyhetsfeed med nyheter så har användarna rimligtvis också en del erfa-

renhet av att läsa nyheter från andra webbsidor, vilket gör att min design av nyhetsartiklarna 

inte skiljer sig nämnvärt från den standard som webbtidningar eller nyhetsfeed i övrigt använder 

sig av, för att användarna ska kunna känna igen sig och inte bli förvirrade. 

På grund av valet att göra en Single Page Application behövde jag göra ett gränssnitt som bara 

använder en sida. Med hjälp av användarupplevelse och metodologin hamburgermenyer kunde 

jag gömma information under expanderande menyer för att spara plats. Det är här jag placerade 

min lista av nyhetsartiklar att jämföra med. Jag kompletterade menyn med två andra hambur-

germenyer för användare och inställningar. 

Metodologin kortbaserad design används för grunden till gränssnittet. Innehållet är placerat i 

rektanglar och kvadrater som ser ut som kort. Detta är vanligt inom nyhetsfeed och nyhetsar-

tiklar så dels inger det en igenkänningsfaktor men det ger också en konsekvent design över hela 

webbapplikationen. Eftersom att jag gjorde en interaktiv webbapplikation är det också lätt för 

användaren att enkelt och snabbt se var innehållet befinner sig som användaren förväntar sig 

kunna interagera med. 
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Figur 2. Papperskiss av gränssnitt 1. Kristoffersson, R.    Figur 3. Papperskiss av gränssnitt 2. Kristoffersson, R. 

 
Figur 4. Papperskiss av gränssnitt 3. Kristoffersson, R.    Figur 5. Papperskiss av gränssnitt 4. Kristoffersson, R. 

Vidare tänkte jag mig tre kolumner som innehållet är fördelat i. I den vänstra kolumnen place-

rade jag de tre hamburgermenyerna som kan expanderas för att visa innehåll inuti. Varför jag 

placerade dem i just den vänstra kolumnen är därför att man läser från vänster till höger och 

man måste först välja en nyhetskälla att prenumerera på för att fylla upp nyhetsfeedet med 

nyheter.  

I kolumnen i mitten är nyhetsfeedet med nyheterna. Den är dubbelt så bred som de på vardera 

sida eftersom att det är huvudinnehållet i webbapplikationen, vilket också är varför det har 

placerats i mitten. Innan man har hunnit prenumerera på en nyhetskälla lade jag in ett väl-

komstinlägg där man dels blir välkomnad men också kan följa instruktioner för hur man hittar 

en nyhetskälla att prenumerera på. I varje nyhetsartikel finns en tumme upp och en tumme ned. 

De uppfyller samma funktion men finns där för att symbolisera de olika typer av gillningar som 

finns på t.ex. Facebook. Tanken är att samtidigt som de har en funktion i Facebook (visa de 

känslor som inlägget ger en) kan de också innehålla funktionen som finns i mitt koncept. Så 

även om en ”gillning” inte har samma funktion som på Facebook i min gestaltning, eftersom 

det ännu inte finns andra användare att kommunicera med, så är tanken att det ska göra det om 
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konceptet blir implementerat av en produkt som Facebook. De behöver alltså inte implementera 

någon egen knapp utöver de som de redan har.  

När man klickar på en av tummarna kommer det upp nyheter i den högra kolumnen. Dessa 

nyheter kommer att innehålla samma ord från nyhetsartikeln användaren gillade eller ogillade, 

men från andra nyhetskällor som man inte prenumererar på. Detta gör att bara de nyheter som 

man är intresserad av visas, och eftersom orden matchar gör det att nyheterna förhoppningsvis 

kommer att vara relevanta för nyheten man gillade. Detta gör att man kommer att kunna se 

utanför sin filterbubbla genom att se vad de andra nyhetskällorna man inte prenumererar på 

säger om samma nyhet.  

4.2.3. Användartest 
Efter att ha ritat upp en design av gränssnittet bestämde jag mig för att göra ett användartest 

redan här istället för senare i produktionen. Användartestet utfördes således på de fyra gräns-

snittsdesignerna i figur 2–5. Att utföra användartester på papper kallas för ”paper prototyping”. 

Genom att observera användare medan de går igenom pappersprototyperna av webbapplikat-

ionen kunde jag upptäcka var de fastnar och om det är någon komponent eller funktion som de 

inte förstår. Istället för en stor mängd användare och väldigt fokuserat på kvantitativa data valde 

jag att ha ett mindre antal användare och mer fokuserat på kvalitativa data med en mer informell 

miljö där användaren kunde tänka högt, fråga frågor och ha en diskussion med mig.  

Jag förberedde tio frågor för användartestet som syftar till att vägleda användaren genom testet. 

Testet prövar dels hur väl de kan förstå konceptet och identifiera klickbara objekt, men också 

vilka förväntningar de har och vilka intryck de får. 

Användartestet utfördes på totalt sju personer. Tre av personerna intervjuades på BTH:s campus 

där de studerar, medan fyra personer utan koppling till BTH intervjuades för att få tankar och 

intryck från åldersgrupper både över och under den typiska högskolestudentens ålder. Det var 

bara en användare som kunde gå igenom pappersprototyperna helt utan att stöta på hinder, men 

de resterande var bara osäkra eller fastnade på mellan ett och tre av tio moment. Noterbart är 

att användarna inte fastnade på samma fråga, vilket inte visar på någon uppenbar svaghet. 

Det mest givande av användartestet är dock inte denna kvantitativa statistik, utan det är deras 

diskuterande över varför de inte förstår något eller förslag på hur de skulle kunna förstå mo-

mentet bättre. Denna mer kvalitativa data dokumenterade jag i form av anteckningar under 

testets gång. Anteckningarna följer nedan: 
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 Osäkerhet kring skillnaden mellan knapparna gilla och ogilla. 

 Osäkerhet kring om man måste välja prenumerationer i inställningar innan man kan 

se dem under kategorin prenumerationer. 

 Visste inte att punktlistan med prenumerationer gick att klicka på. Föreslog tomma 

punkter istället för att tydligare markera att de går att klicka på. 

 Osäkerhet kring vad som finns inuti kategorierna användare och inställningar. 

 Trodde rubriken på applikationen var en hemknapp p.g.a. tidigare erfarenheter.  

 Letade efter en sökruta för att hitta nyheter att visa i nyhetsfeedet istället för att 

öppna prenumerationslistan.  

 Trodde att mindre inlägg skulle visas om man ogillade ett inlägg.  

 Föreslog styckesindelning i välkomstinlägget för större tydlighet. 

 Förstod inte att det skulle dyka upp nyheter med samma ämne från de andra nyhets-

källorna, utan trodde det bara var andra nyheter från andra nyhetskällor. 

 Tyckte konceptet var en mycket bra idé som personen har letat efter tidigare. 

 Trodde det skulle visas resultat från hur många andra personer som har gillat eller 

ogillat en artikel när man klickar på tummen upp eller tummen ned.  

 Såg inte knapparna för att gilla eller ogilla.  

 Visste inte hur man fick fram nyheter i nyhetsfeedet. 

 Förväntade sig inte att prenumerationerna skulle öppnas som en hamburgermeny. 

 
4.3. Designfas 3 
4.3.1. Hämta nyheter från ett RSS-flöde 
För att kunna prenumerera på ett RSS-flöde måste man ha en RSS-läsare för att kunna göra 

datan läsbar. Eftersom jag ville ha RSS-flödet direkt till mitt nyhetsfeed behövde jag därför 

utveckla min webbapplikation till en RSS-läsare.  

RSS-läsaren utvecklades med hjälp av programmeringsspråket PHP. PHP-skriptet komplette-

rades med ett AJAX-skript i programmeringsspråket JavaScript för att låta nyhetsfeedet med 

nyheterna uppdateras självständigt, utan att påverka resten av applikationen.  

Eftersom att jag ville ha två nyhetsfeed behövde jag skapa ytterligare en RSS-läsare till det 

andra nyhetsfeedet. Att använda samma skript som till den första fungerande dock inte då två 

AJAX-skript och två PHP-skript inte fungerade tillsammans. Istället behövde jag skriva både 

AJAX-funktionen och RSS-läsarfunktionen tillsammans i en funktion, helt i JavaScript. 
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Anledningen till att jag inte valde att skriva allting i JavaScript till en början var p.g.a. kompli-

kationer med cross-origin http requests. Detta går dock att komma runt genom att ladda ned ett 

tillägg, som använder sig av CORS, till webbläsaren. CORS, som står för Cross-Origin Re-

source Sharing, är en mekanism som använder extra http-headers för att säga åt en webbläsare 

att låta en webbapplikation som körs på en domän ha tillåtelse att få tillgång till utvalda resurser 

från en server på en annan domän (MDN Web Docs, 2018). 

4.3.2. Förbättrat gränssnitt 
Feedbacken från användartestet resulterade i många förändringar i designen av gränssnittet när 

det var dags att implementera det i en webbapplikation.  

Eftersom att menyerna för användare och inställningar förvirrade användaren samtidigt som de 

ännu inte hade någon funktion beslöt jag att helt enkelt ta bort dem. Kvar blev alltså bara pre-

numerationer i den vänstra kolumnen. En hel kolumn till bara det kändes överflödigt så jag 

beslöt att göra om prenumerationsmenyn från en sorts hamburgermeny till en annan sorts ham-

burgermeny, nämligen en så kallad ”drop-down menu”, och placera den högst upp till vänster 

på den top-bar rubriken finns på.  

Den vänstra kolumnen togs bort och utrymmet fördelades istället mellan de två resterande ko-

lumnerna. Namnet på menyn ändrades också från ”Prenumerationer” till ”Välj en nyhetskälla 

att prenumerera på” för ytterligare tydlighet så att användaren får en uppmaning till vad de ska 

göra för att kunna se nyheter i nyhetsfeedet (utöver den som redan finns i välkomstinlägget). 

Eftersom att det är en drop-down meny så behövs inte längre heller punktlistan.  

Jag beslöt mig också för att ta bort en av de två knapparna eftersom att användarna helt rimligt 

förväntade sig två olika funktioner, medan det i verkligheten bara fanns en. Vidare skapar iko-

nen av en tumme upp förväntningar från sociala medier om vad som ska hända. Dessa förvänt-

ningar överensstämde inte med applikationens funktionalitet och därför valde jag att byta ut 

ikonen mot en mer traditionell knapp. Jag valde istället att pryda knappen med ordet ”jämför” 

och en pil pekandes mot den högra kolumnens nyhetsfeed, för att ge användaren en extra upp-

maning till vad de kan förvänta sig. Jag bytte också placeringen på knappen så att den inte 

beblandar sig med en eventuell bild och på så sätt riskerar att försvinna in i den.  

Överlag har det blivit en simplare design med mindre element från klassiska nyhetsfeed, som 

jag förväntar mig kommer bli mycket mindre förvirrande för användaren.  
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Figur 6. Skärmbild av gestaltning. Kristoffersson, R. 

Ytterligare designval har även lagts till i detta stadie, som inte var en del av skissen. Metodo-

login materialdesign inom användarupplevelse används tillsammans med den kortbaserade de-

signen för illusionen av att det finns flera lager ovanpå varandra. Genom att använda mig av 

olika färger på korten och bakgrunden, i kombination med skuggeffekter på kanterna ger det 

ett intryck av djup och realism. Det ser både mer professionellt ut och markerar ytterligare var 

innehållet finns. 

Applikationen är inte längre svartvitt. Det mesta av applikationen är fortfarande vit och grå i 

olika nyanser med svart text för att hålla det simpelt och stilrent, utan att överväldiga använ-

darna. Den top-bar som finns högst upp är dock färglagd. Färgen går från rött till vänster och 

från blått till höger. De möts i mitten där de bildar en lila färg. Valet är symboliskt för att visa 

att de nyheter som visas och jämförs i det högra nyhetsfeedet tillhör tidningar från hela det 

politiska spektret. Även knapparna i nyhetsartiklarna har fått en lila färg av samma anledning. 

Oavsett politisk åsikt är webbapplikationen användbar för alla. 

Gränssnittet ser även lite annorlunda ut än skissen eftersom att det inte är jag som bestämmer 

vilken information jag väljer att visa i nyhetsartiklarna. Därför skiljer det även mellan de olika 

nyhetskällorna. En del väljer att presentera sin ingress med text medan andra väljer en bild 

istället.  

4.3.3. Algoritmer för att jämföra nyhetsartiklar 
För att kunna jämföra nyhetsartiklar med varandra har jag valt att skriva algoritmer i JavaScript-

biblioteket jQuery, som kan matcha artiklarna med varandra beroende på vilka ord de innehål-

ler.  
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Först definierade jag ett ideologiskt polariserande ord som ska sökas efter, vilket inspirerades 

av undersökningar från bl.a. Demoskop (2018) om väljarnas viktigaste valfrågor. När en an-

vändare klickar på knappen till en artikel med detta ord söker algoritmen efter samma ord i alla 

övriga artiklar. Om algoritmen hittar det ordet i någon annan artikel visas den i det högra ny-

hetsfeedet.  

Alla nyhetsartiklar finns egentligen redan i det högra nyhetsfeedet, men jag har valt att gömma 

dem alla ända tills algoritmen hittar en matchning.  

Genom att skriva flera olika funktioner med olika ideologiskt polariserande ord kan jag defini-

era många olika ord, som bara letar efter andra artiklar med just det ordet. 

Om algoritmen inte hittar en matchning visas istället ett inlägg skrivet av mig i det högra ny-

hetsfeedet som berättar att en matchning inte kunde hittas. Inlägget innehåller en lista med alla 

olika sökbara ideologiskt polariserande ord. 

För varje nytt klick på en knapp töms innehållet i det högra nyhetsfeedet för att inte blanda ihop 

det med matchningar från tidigare knapptryckningar, vilket skulle skapa stor förvirring och 

svårigheter att hitta rätt matchningar från sin senaste artikel.     

4.4. Sammanfattning 
Utifrån den tidigare forskningen om falsk information på webben som jag dokumenterade växte 

en idé om ett koncept fram, som gick ut på att skapa en webbapplikation där användaren kan 

se utanför sin filterbubbla för att kunna jämföra nyhetskällor med varandra. Jag skapade ett 

gränssnitt för applikationen, som använder ett nyhetsfeed för att presentera nyheter, med hjälp 

av metoderna Single Page Application och användarupplevelsedesign. På detta tidiga gränssnitt 

utfördes användartester för att hitta eventuella svagheter och styrkor, vilket influerade till flera 

förändringar. För att hämta nyheter till webbapplikationen använde jag mig av en RSS-läsare, 

som jag byggde med hjälp av PHP och Javascript. Jag skapade även algoritmer i jQuery för att 

kunna matcha nyhetsartiklar med samma ideologiskt polariserande ord. 

5. Resultat av undersökningen 
Resultatet av undersökningen är slutprodukten av gestaltningen som prövar frågeställningen. I 

detta kapitel motiverar jag även varför jag anser att gestaltningen har möjlighet till att förebygga 

ideologisk polarisering i nyhetsfeed. 

5.1. Gestaltning 
Min gestaltning består av en webbapplikation med två nyhetsfeed.  
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I det första nyhetsfeedet kan man välja mellan fem olika nyhetskällor att läsa: SVT Nyheter, 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Efter att ha valt en nyhets-

källa att läsa fylls nyhetsfeedet upp med nyhetsartiklar från den valda nyhetskällan. Antalet 

nyhetsartiklar per nyhetskälla är begränsat till 20 stycken. Dessa 20 stycken nyhetsartiklar är 

alltid automatiskt uppdaterade, d.v.s. de är samma nyhetsartiklar som finns på respektive ny-

hetskällas egna webbsida vid den angivna tidpunkten.  

 I varje nyhetsartikel finns en knapp med texten ”jämför” och en symbol av en pil som pekar 

på det andra, högra, nyhetsfeedet. När man väljer att klicka på knappen visas det nyhetsartiklar 

också i det andra nyhetsfeedet. Dessa nyhetsartiklar kommer dock inte bara att visa nyhetsar-

tiklar från en nyhetskälla likt det första nyhetsfeedet. Istället kommer det visas nyhetsartiklar 

från alla de fem olika nyhetskällorna. 

Dessa nyhetsartiklars innehåll kommer variera beroende på innehållet av nyhetsartikeln man 

valde att klicka på. När innehållet i nyhetsartikeln man klickar på innehåller ett ideologiskt 

polariserande ämne visas samma ideologiskt polariserande ämne även i det andra nyhetsfeedet. 

Om man klickar på en artikel utan ett ideologiskt polariserande ämne visas istället ett inlägg i 

det andra nyhetsfeedet som berättar att nyhetsartikeln inte innehöll ett ideologiskt polariserande 

ämne, och presenterar en lista över ideologiskt polariserande ämnen. 

Som ett exempel valde jag SVT Nyheter som en nyhetskälla. Nyhetsartiklar från SVT Nyheter 

fyllde då upp mitt första nyhetsfeed. Jag började läsa nyhetsartiklarna i det första nyhetsfeedet 

och fattade intresse för en nyhetsartikel som berör nyanlända. Jag tyckte att det skulle vara 

intressant att se vad de andra nyhetskällorna också säger om denna artikel. Därför klickade jag 

på knappen till nyhetsartikeln. I det andra nyhetsfeedet kan jag då se aktuella nyhetsartiklar 

som innehåller ämnet nyanlända från alla fem olika nyhetskällor. Jag kan därför se utanför min 

filterbubbla och jämföra nyhetsartiklarna för att hitta likheter och skillnader mellan de olika 

nyhetskällornas rapporteringar för att öka trovärdigheten och att kunna se händelser från andra 

perspektiv.  

 
Figur 7. Skärmbild 
av gestaltning. 
Kristoffersson, R. 
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5.2. Förebyggande av ideologisk polarisering 
Min frågeställning undersökte hur man kunde förebygga ideologisk polarisering i nyhetsfeed. 

Denna gestaltning och koncept är ett resultat av den undersökningen, där resultatet är mitt svar 

på frågeställning.  

Jag anser att denna gestaltning har möjligheter till att förebygga ideologisk polarisering i ny-

hetsfeed. Den ideologiska polariseringen i nyhetsfeed är en konsekvens av den ideologiska po-

larisering som finns utanför nyhetsfeed, och webben i helhet. Dominic Spohr (2017) berättar 

att människor historiskt sett har sökt sig efter den sociala struktur de föredrar vilket gör att 

landet blir mer politiskt segregerat och samhällen koncentrerade med likasinnade. Det är även 

naturligt att föredra ett visst politiskt parti över ett annat, eftersom de ofta inriktar sig mot vissa 

målgrupper.  

Masip, P., Suau-Martínez, J. & Ruiz-Caballero, C. (2018) berättar om ett fenomen som kallas 

selektiv exponering, vilket innebär att människor tenderar att välja att konsumera media som 

matchar deras politiska och ideologiska positioner. På så sätt tar alltså internetanvändarna med 

sig sina värderingar utifrån genom det innehåll de väljer att konsumera. Detta beteende fördju-

pas ytterligare när sedan marknaden försöker tillgodose användarnas konsumtionsbeteende för 

att behålla dem som användare eller kunder. 

Några aktörer, som t.ex. Facebook, har valt att gå steget längre genom att försöka räkna ut vad 

användarna vill ha utan att dem själva uttryckligen sagt så. De gör detta med hjälp av algoritmer 

som analyserar en användares konsumtionsbeteende för att förutspå vad användaren skulle 

tycka om att se härnäst (Goldsborough, R. 2017). Detta har kommit att kallats filterbubblor 

eftersom att användaren blir fast i en bubbla där risken finns att vi leds in på en väg där vi 

indoktrinerar oss själva med våra egna idéer och det finns mindre chans för möten som för med 

sig insikter, lärdomar och kreativitet (Parisier, E. 2011). 

När människor befinner sig i sina egna bubblor utan kontakt med andra grupper ledet det till 

negativa konsekvenser. Framförallt förlorar vi mångfalden i åsikter och argument. Att bara 

omge sig i grupper med likasinnade bidrar också till mer extrema åsikter och gör att man i 

många fall ignorerar fakta som annars skulle motbevisa sina argument. Resultatet blir ett poli-

tiskt landskap där folk tenderar att ge upp debatterandet av idéer (Spohr, D. 2017). Det är inte 

svårt att föreställa sig att dessa konsekvenser bidrar till en ännu större ideologisk polarisering 

och bildar en ond cirkel.  
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För mig förefaller det därför naturligt att lösningen måste vara att ge internetanvändare en möj-

lighet till att kunna bryta ut ur sin filterbubbla och se bortom den. Likt hur människor förr 

manipulerades av falsk information därför att de inte kunde läsa, manipuleras även dagens web-

banvändare därför att inte heller dem kan läsa utanför sin egen filterbubbla. Istället för att an-

vända algoritmer för att skapa filterbubblor väljer jag att använda algoritmer för att ge använ-

dare en möjlighet till att se bortom dessa. 

Likt hur ledarna innan tryckpressens tid inte hade någon avsikt att verifiera sina skrifter, har 

heller inte sociala medier som Facebook historiskt sett haft någon avsikt att verifiera användares 

inlägg. Detta har gjort det mycket svårt för användarna att veta vad som är sant eller falskt. 

Genom att ge användare en möjlighet till att jämföra nyhetskällor och nyhetsartiklar med 

varandra är tanken att min webbapplikation ska ge användarna verktygen till att själva kunna 

verifiera informationen. 

Jag använder mig av Donna Haraways (1988) begrepp situerad kunskap som inspiration och 

stöd till hur mitt koncept har potential till att vara en lösning på problemet. Situerad kunskap 

för det här konceptet är relevant på två sätt.  

Det första är dess syn på objektivitet. Feministisk objektivitet handlar kort om att lyssna på de 

inblandades röster, att se situationer utifrån deras olika perspektiv istället för att låta en person 

utan inblandning redogöra för en händelse. Detta är något jag försöker uppmuntra genom att ge 

läsare en möjlighet till att se utanför sin egen filterbubbla. Detta gör att en läsare inte längre 

behöver vara beroende av bara en sorts källa för att representera en händelse. Genom att kunna 

läsa flera olika rapporteringar får man se händelsen ur olika perspektiv och kan sedan väga dem 

mot varandra för att bilda en egen uppfattning. Att jämföra flera olika källor med varandra är 

även en känd metod för att öka trovärdigheten. Detta syftar till att förhoppningsvis minska 

spridningen av falsk information genom att ge läsaren en tankeställare om rapporteringen verk-

ligen är sann eller inte när man har en möjlighet att se ifall de andra källorna inte rapporterar 

samma sak, eller t.o.m. rapporterar något motsägelsefullt.  

Det andra är att genom att se en händelse bli rapporterad från olika källor och perspektiv hoppas 

jag ge läsaren en större förståelse för varför något händer. Jag hoppas således minska den ide-

ologiska polariseringen genom att låta läsare få en inblick i andras situationer för att ge en 

förståelse för varför någon annan tycker något som inte man själv nödvändigtvis tycker.  
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5.3. Sammanfattning 
Resultat av gestaltningen blev en webbapplikation där användaren kan läsa nyheter i ett nyhets-

feed från en av fem valbara nyhetskällor. Användaren kan sedan välja att jämföra nyhetsartiklar 

med ett ideologiskt polariserande ämne från en nyhetskälla med nyhetsartiklar om samma ämne 

från de övriga nyhetskällorna. Jag argumenterar för att detta besvarar frågeställningen genom 

att nyhetsfeedet blir balanserat mellan flera olika nyhetskällor och därför att användaren kan se 

bortom sin egen filterbubbla. 

6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras accountability, och huruvida gestaltningen kommer att innebära slutet 

för falsk information. Begränsningar och framtida möjligheter för gestaltningen tas också upp.  

6.1. Accountability 
Accountability, motsvarande ansvarighet, är något som har varit genomgående under under-

sökningens gång. Hela konceptet utgår från, och har blivit inspirerat av, hur man kan hitta en 

lösning på problemet med spridningen av falsk information.  

Det är ett problem som är stort och berör många människor vilket gör att det är svårt att peka 

ut någon enskild part som är ansvarig för situationen. Rimligtvis är vi alla, företag som männi-

skor, lite skyldiga till problemet. De människor som skapar den falska informationen är skyl-

diga, de plattformar som sprider det vidare är skyldiga, de algoritmer som visar det för oss är 

skyldiga, de människor som delar det vidare till andra är skyldiga, de som blint tror på allt de 

läser är skyldiga.  

Hur mycket skuld och ansvarighet varje part har är svårt att säga. Jag tror att vi alla måste dra 

vårt strå till stacken för att kunna lösa detta problem. Detta koncept är ett resultat av det tanke-

sättet. Detta koncept är ett resultat av hur jag som webbutvecklare kan ta ansvar för situationen. 

Hur jag som webbutvecklare kan utveckla en ansvarsfull webbapplikation med fokus på att inte 

använda algoritmer för att titta inåt, utan istället att titta utåt. Genom att inte använda algoritmer 

för att stänga in folk i en bubbla använder jag istället algoritmer för att låta folk titta ut och 

beskåda vad som händer i världen runt omkring dem. Jag ger människor en möjlighet till att få 

en tankeställare. En möjlighet till att tänka källkritiskt.  

 
6.2. Slutgiltig lösning? 
Mitt koncept ska inte ses som en definitiv lösning som kommer att utrota all falsk information. 

I mitt koncept väljer jag att behålla den selektiva exponeringen, trots den är en av orsakerna till 
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den ideologiska polariseringen på webben. Jag gör detta val eftersom att jag anser att en produkt 

som inte låter människor välja vad de ska konsumera sannolikt inte kommer attrahera särskilt 

många användare. Genom att skapa en produkt som användare tycker om att använda anser jag 

att den kommer att användas i större utsträckning och nå en bredare publik, samtidigt som den 

ökar användarens motivation och intresse för konceptet. Därför har jag skapat en gestaltning 

som ger användare ett lättillgängligt sätt att jämföra nyheter med varandra i ett separat nyhets-

feed, istället för att blanda dem i det vanliga nyhetsfeedet eller tvinga användare att göra jäm-

förelser. Detta möjliggör också en integrering av konceptet i etablerade applikationer utan att 

behöva irritera motståndare till konceptet. 

6.3. Begränsningar 
6.3.1. Val av nyhetskällor 
Eftersom att jag använde mig av RSS som metod för att hämta nyheter begränsade det mig till 

de nyhetskällor som delade sina nyheter via RSS. De största nyhetstidningarna gör det, men det 

hade varit intressant att också kunna omfatta de lite mindre nyhetstidningarna. Främst saknar 

jag de nyhetstidningar som har en tydlig agenda åt ett visst politiskt håll, för att kunna få ett 

brett och nyanserat perspektiv och att kunna visa på vilka skillnader det finns dem emellan. Just 

för det här konceptet är det lite olyckligt att de största nyhetstidningarna i Sverige är någorlunda 

neutrala i sitt rapporterande (ej inräknat ledar- och debattsidor), till skillnad mot t.ex. USA där 

det finns stora skillnader även bland de största nyhetskällorna.  

6.3.2. Algoritmen för att matcha nyhetsartiklar 
Eftersom att frågeställningen behandlar just ideologisk polarisering har jag gjort en medvetet 

val att inte matcha alla ord, utan endast de med ett ideologiskt polariserande ämne.  

Trafikolyckor är t.ex. ett ämne som jag anser varken är ideologiskt polariserande eller har hög 

risk att bli föremål för att förfalskas. Därför anser jag att det inte är nödvändigt att inkludera 

dessa i algoritmen. Vidare anser jag att det är en fördel att begränsa sig till få och specifika ord 

för att få en mer träffsäker matchning. Om jag istället skulle jämföra alla nyhetsartiklar med 

varandra som innehåller samma ord, utan att behöva vara ideologiskt polariserande, skulle för-

modligen nästan alla nyhetsartiklar dyka upp väldigt ofta eftersom de flesta nyhetsartiklar in-

nehåller vanliga ord såsom ”i”, ”ska”, ”och”, ”har”, ”för” och ”på”, för att nämna några. Det 

skulle alltså enligt mig göra mer skada än nytta att inte begränsa sig.  

Eftersom att vi i Sverige har sammansatta ord har jag skrivit min algoritm så att det räcker med 

ifall ett ord innehåller det ord jag har angivit i algoritmen. Till exempel ordet ”religi” i min 
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algoritm kommer att upptäcka alla ord som innehåller det ordet, som t.ex. ”religion”, religiös” 

och ”religionsfrihet”. På grund av de sammansatta orden vi har i Sverige skulle det vara svårt 

och tidskrävande att försöka förutspå alla möjliga ordkombinationer som finns för varje ämne, 

och är alltså därför jag har valt den här vägen. 

Nackdelen med detta är förstås att ett annat ord skulle kunna innehålla det ordet, trots att de 

egentligen inte berör samma ämne. Just ordet ”religi” är inte vanligt förekommande i andra 

sammanhang men jämför med t.ex. ordet ”val”. Med ordet val syftar jag på t.ex. riksdagens val. 

Val är dock ett väldigt vanligt ord som finns i t.ex. ”valp” och ”festival”. Detta gör att dessa 

nyhetsartiklar kommer att matchas med en nyhetsartikel om riksdagsvalet.  

6.3.3. Nyhetsartiklarnas innehåll och upplägg 
Eftersom att jag hämtar informationen till nyhetsartiklarna via respektive nyhetstidnings RSS-

flöde är det dem som bestämmer vilken information de delar med sig. Detta gör att nyhetsar-

tiklarna ser lite annorlunda ut beroende på vilken tidning man väljer att läsa. Det som skiljer 

nyhetstidningarna åt är huvudsakligen den information de väljer som ingress till artikeln. SVT 

Nyheter och Dagens Nyheter skriver ingressen i textform, medan Svenska Dagbladet inte har 

någon ingress alls. Aftonbladets ingress har heller inte någon text, men har en bild istället. 

Expressen har både text och bild. 

Detta skapar möjligtvis en mindre förvirring, samtidigt som det begränsar mina möjligheter till 

att utforma ett enhetligt gränssnitt för alla kombinationer. Eftersom att SVT Nyheter, Dagens 

nyheter och Expressens nyhetsartiklar innehåller mer text är det större sannolik att deras ny-

hetsartiklar matchas med den nyhetsartikeln man väljer att jämföra med.   

6.4. Framtida möjligheter 
Förhoppningen är att jag har inspirerat någon till att ta debatten vidare. Att någon ser potentialen 

i mitt koncept och väljer att föra det vidare till nya undersökningar och i slutändan implementera 

det i en etablerad applikation.  

Eftersom att jag redan har implementerat funktionen i ett nyhetsfeed är tanken att övergången 

till en annan applikation med ett nyhetsfeed ska kunna ske på ett smidigt sätt. Till att börja med 

behöll jag många element av klassiska nyhetsfeed, men blev i slutändan tvungen att designa om 

det och skapa egna element för att passa in i mitt nyhetsfeed för att inte förvirra användarna. 

Det är dock en väldigt enkel övergång som i teorin skulle kunna implementeras direkt över 

nuvarande element i ett nyhetsfeed, utan att behöva förändra dagens gränssnitt, med undantag 

för det extra nyhetsfeedet som visar de andra jämförande artiklarna. Om man tittar på t.ex. 
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Facebooks layout finns det gott om utrymme för att infoga ytterligare ett nyhetsfeed, som dess-

utom skulle vara mindre än det originella. 

 
Figur 8. Skärmbild av Facebook. Kristoffersson, R. 

Rimligtvis är mitt koncept mer lämpat för sociala medier än webbaserade nyhetstidningar då 

det är tveksamt ifall säg Dagens Nyheter skulle vilja visa nyheter från andra nyhetskällor. Å 

ena sidan skulle det kunna förstärka deras profil och rykte som trovärdig nyhetskälla, men å 

andra sidan ger de exponering till konkurrenter och de kan riskera att tappa läsare till dem. Man 

skulle kunna argumentera för att om alla nyhetskällor implementerar konceptet får alla lika 

mycket exponering från varandra vilket i slutändan blir samma resultat som om ingen fick det. 

Helt sant att alla får lika mycket exponering är det nog dock inte då mindre nyhetsorganisationer 

lär tjäna mer på det än större då säg en nyhetskälla med en miljon läsare av säg sju miljoner 

läsare totalt får sex extra miljoner människors exponering medan en nyhetskälla med etthundra 

tusen läsare får sex miljoner niohundra tusen extra människors exponering. Å andra sidan, 

skulle man verkligen säga nej till en sådan drastisk ökning i exponering bara för att någon annan 

skulle få lite mer av kakan? Att få alla att implementera konceptet är dock lättare sagt än gjort 

då det kräver en hel del koordination och att alla faktiskt lever upp till överenskommelsen.  

För sociala medier emellertid är detta en fantastisk möjlighet. De har redan idag tillgång till i 

stort sett alla nyhetskällor som finns, och som själva publicerar sina nyheter direkt till nyhets-

feedet. Det enda en social media behöver göra är att låta användare se dessa som jämförelse 

utan att behöva följa dem. Detta gör att de inte behöver begränsas, som jag var, av RSS och hur 

många nyhetskällor som väljer att använda denna funktion. Jag tror att det är först när man har 

tillgång till denna stora mångfald som stora sociala medier har som konceptet kan nå sin fulla 

potential. Det är när man kan jämföra dessa olika världar kollidera med varandra och man som 

läsare ställer sig frågan vem som har rätt och varför dessa skillnader finns som man som web-
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butvecklare har lyckats involvera den vardagliga användaren i diskussionen om falsk informat-

ion. Det finns mycket man som webbutvecklare skulle kunna göra åt problemet, men jag tror 

någonstans att det sista ordet alltid ligger hos användaren och vad den väljer att tro på.  

Speciellt intressant tror jag det blir när man har möjlighet till att kunna jämföra nyhetskällor 

från olika länder. Det är något som kommer att kräva en del tid och resurser för att göra till 

verklighet, eftersom man först måste kunna översätta alla nyhetsartiklar till flera olika språk 

(för att konceptet ska kunna fungera för flera olika länder) och sedan matcha dem. För match-

ningens funktion räcker det om bara rubriker och ingresser översätts, men för att konceptet ska 

vara användbart och givande är det viktigt att användare har möjlighet till att faktiskt kunna 

läsa artiklarna och kunna skapa sig en förståelse för vad artikeln handlar om och vilket perspek-

tiv det har. Därför behöver man även kunna översätta hela artiklar.  

Utmaningen blir att kunna översätta hela meningar och artiklar på ett skickligt sätt så att det 

blir läsbart och förståeligt. Kanske är det möjligt att samarbeta med Google Translate, som 

förmodligen är den bästa automatiska översättaren på marknaden, även om också den har en 

del problem med formuleringar.  

Att översätta artiklar från olika språk tillför många fördelar. De nyhetsorganisationer som be-

finner sig i landet för nyhetshändelsen har oftast tillgång till inte bara mest information, utan 

också den mest tillförlitliga informationen som sedan nyhetsorganisationer från andra länder 

väljer att citera. Det gör att människor har en möjligt att jämföra med de originella källorna. 

Det kanske mest intressanta vore dock att kunna läsa hur nyheter förmedlas i olika länder och 

jämföra dess olika perspektiv och agendor med varandra.  

6.5. Sammanfattning 
Med undersökningen hoppas jag ha väckt en debatt bland andra webbutvecklare att föra dis-

kussionen vidare om hur vi kan utveckla hållbara och ansvarsfulla webbapplikationer. Min ge-

staltning kommer inte innebära slutet för all falsk information, istället har jag siktat på att göra 

en produkt som användare kommer att tycka om och som kommer att engagera dem i att tänka 

källkritiskt. Gestaltningen har påverkats av ett antal begränsningar, bl.a. RSS:s påverkan på 

valet av nyhetskällor, reglerna för hur algoritmerna matchar orden, och hur nyhetskällorna väl-

jer att presentera sin information. Gestaltningen är anpassad för att enkelt kunna implementeras 

i en etablerad applikation, och för att vidareutveckla konceptet skulle man exempelvis kunna 

jämföra nyhetsartiklar med olika språk från olika länder.  
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