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Abstract
Aldrig tidigare har det spridits så mycket information om människor och hur de agerar
på sociala medier. Digitala tjänsters utveckling har bidragit till att användare har
möjlighet att kommunicera genom text, ljud-, bild- och videomaterial. Något som inte är
lika tydligt i kommunikation på sociala medier är de sociala signaler, t.ex. ett leende,
som människor använder varje dag. Signaler som kan hjälpa människor att uppfatta och
tolka situationer och därmed också avgöra hur de på bästa sätt kan agera med och mot
andra. För att hantera all information som sprids i sociala medier, används dolda
processer som reglerar och fördelar innehållet. Användarna har en bristande kunskap
om hur och varför specifik information visas just för dem, vilket riskerar att ge dem en
felaktig uppfattning om sina informationsflöden.
Den här studien har behandlat dessa problem utifrån kontexten informationsflöden på
sociala medier. Studien undersöker hur informationsflöden kan designas för ökad
transparens till andra användare, information och till dolda processer. En kvalitativ
forskningsansats har genomförts där insamlad data legat till grund för de fem
designprinciper som formulerats. Designprinciperna har byggts in i en prototyp som
därefter utvärderats. Resultatet visar att de bidrar till ökad transparens och verkar inom
de tre definierade dimensionerna: identitetstransparens, informationstransparens och
interaktionstransparens. Designprinciperna adresserar de aspekter som identifierats
och kan därmed också bidra till öka transparens i informationsflöden.
Nyckelord: transparens, sociala medier, informationsflöden

Abstract
Never before has so much information been shared regarding people and their
behaviour on social media. The development of digital services has provided users with
the tools to communicate through text, sound, pictures and video. Less obvious in
communication within social media are the social signals that humans use in everyday
life. Signals that can help people understand and interpret situations and also help
determine how to behave with others. To manage all this information that is shared
across social media, companies uses hidden processes that regulate and distribute the
content. Though, the users has a lacking understanding about why certain information is
shown just for them, which can lead users to misinterpret their personal feed of
information.
This study has analysed these problems in the context of information feeds that is used
in social media. The study explores how information feeds can be designed to increase
transparency to other users, information and hidden processes. A qualitative research
approach has been used where the collected data acts as the source provided for the five
design principles that is defined in this study. These design principles has been
incorporated in a prototype that later has been evaluated. The results show that they are
providing increased transparency and acts within the three defined dimensions:
transparency to identity, transparency to information and transparency to interaction.
The design principles address these defined aspects and can thereby also provide an
enhanced transparency to information feeds.
Keywords: transparency, social media, information feed
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1. Introduktion
Aldrig tidigare har det spridits så mycket information om människor och hur de agerar
på internet (Stuart, Dabbish, Kiesler, Kinnaird & Kang, 2012). Dagens sociala medier
synliggör användares identiteter och handlingar allteftersom deras personliga
information delas och sprids vidare (Gilbert, 2012). Digitala tjänsters utveckling har
bidragit till att användare idag inte bara har möjlighet att kommunicera genom text,
utan även med hjälp av ljud-, bild- och videomaterial (Stuart et al., 2012). Sociala medier
profilerar sig därför på andra sätt där exempelvis Twitter endast tillåter
textmeddelanden med maximalt 140 tecken [1]. På tjänsten Instagram [2] är det
användarnas bilder som är i fokus. Facebook har som primärt syfte att låta användarna
interagera med varandra genom bilder, privata meddelanden och statusuppdateringar
[3] och har som största aktör, med över en miljard användare [4], också en stor plats i
människors vardag (Mehdizadeh, 2010).
Det som däremot inte blir lika tydligt när det gäller kommunikation i digitala miljöer
som exempelvis i sociala medier, är de sociala signaler som människor använder varje
dag (Erickson & Kellog, 2000). Sociala signaler såsom ett leende eller en axelryckning
kan hjälpa människor att uppfatta och tolka situationer och därmed också hur de på
bästa sätt kan agera med och mot andra. Signalerna är dessutom viktiga för människors
förmåga att interagera med varandra, vilket därför blir något som behöver synliggöras i
den digitala miljö som sociala medier utgör (Erickson & Kellog, 2000). Fenomenet
beskrivs som social transparens och syftar till att synliggöra sociala signaler även i en
digital miljö (Gilbert, 2012; Stuart et al., 2012; Erickson & Kellog, 2000). Social
transparens tenderar att bidra till ett större ansvarstagande för den information
användare delar och tar till sig, vilket också leder till det som delas blir mer användbart
och trovärdigt (Cosley, Frankowski, Kiesler, Terveen & Riedl, 2005).
När den första modellen av social transparens togs fram liknade sociala medier virtuella
rum mer än vad de gör idag (Erickson & Kellog, 2000). Tjänsterna kunde bestå av
chattrum där miljön var tydlig om vilka personer som var närvarande och huruvida
användaren befann sig i det aktuella rummet eller inte. Idag skiljer sig sociala medier
från virtuella rum eftersom användare kan ta del av information om varandra utan att
tydligt befinna sig på samma plats (Gilbert, 2012). En studie visar bland annat hur
användare underskattar antalet användare som tar del inlägg på Facebook (Bernstein,
Bakshy, Burke & Karrer, 2013). Vidare kan det påverka vilken typ av innehåll
användarna delar, hur ofta och den bakomliggande anledningen som funnits för att
sprida informationen vidare.
En central del i sociala medier är informationsflödet där dess utformning utgör den
kanal som tillgodoser användarna med det mest centrala inom sociala medier, såsom
kontinuerliga uppdateringar från vänner, grupper och sidor (Lapides, Chokshi,
Carpendale & Greenberg, 2015). Idag har en stor del av Facebooks användare
hundratals vänner inom tjänsten, vilket resulterar i att mängder av information skapas
och delas mellan användarna (Haider & Sundin, 2016). Ett sätt att hantera all
information är att reglera vilka uppdateringar som syns, vems kommentarer som visas
och vilken reklam som ska synliggöras (Eslami, Rickman, Vaccaro, Aleyasen, Vuong,
Karahalios & Sandvig, 2015). Sociala medier använder därför dolda processer som med
1

algoritmer reglerar vilket innehåll som ska visas för vem. Algoritmerna väljer bland
annat information baserat på vilka inlägg en användare klickar på, hur länge användaren
läser ett specifikt inlägg, vilka sidor som “gillas” av vänner eller om en uppdatering är en
text, en länk eller ett foto (Bucher, 2012). Flertalet studier pekar däremot på att
användarna inte vet hur algoritmerna fungerar, eller att de är omedvetna om att de ens
existerar (Eslami et al., 2015; Rader & Grey, 2015; Lapides et al., 2015). I
informationsflöden där dolda processer har en avgörande roll kring vad som visas, har
sociala medie-aktörer möjlighet att påverka användarnas upplevelse och i förlängningen
också deras världsbild (Eslami et al., 2015).
På grund av användarnas begränsade förståelse kring algoritmer och dess utformning
tenderar de att uppfatta synliggjord information som objektiv och opartisk (Rader &
Grey, 2015). Till följd av att dolda processer till stor del också styr användarnas innehåll
riskerar de dessutom att få en felaktig uppfattning om sina informationsflöden.
Användare kan omedvetet styra sina informationsflöden till att endast visa information
som stödjer den egna världsbilden och på så vis också undvika andra perspektiv.
Fenomenet beskrivs som selektiv exponering och bygger på att människor tenderar att
föredra konsumtion av medhållande information och undvika utmanande eller
oliktänkande perspektiv (Munson, Lee & Resnick, 2013). På en samhällsnivå uttrycker
forskare att det leder till större sociala klyftor men framförallt en ökad ideologisk
uppdelning och polarisering (Liao & Fu, 2013; Bozdag & van den Hoven, 2015). De
skriver att det är direkt skadligt ur ett demokratiskt perspektiv eftersom människor
indirekt får restriktioner kring sina valmöjligheter och en ökad ovisshet om sin omvärld
(Bozdag & van den Hoven, 2015). För att hantera selektiv exponering behövs därför
bland annat fler och bättre verktyg för själva presentationen av information, vilket även
gäller för de sociala medier som människor använder idag (Liao & Fu, 2013). Designers
behöver också ha bättre förståelse för i vilken utsträckning de kan påverka och styra
användare (Bozdag & van den Hoven, 2015).
Forskning efterfrågas till att undersöka nya designproblem som uppstår i moderna
sociala medier, kopplat till social transparens (Gilbert, 2012; Stuart et al., 2012).
Samtidigt efterfrågas forskning om hur design av gränssnitt kan utformas för att skapa
ökad medvetenhet om dolda processer (Eslami et al., 2015). Studien har därför för
avsikt att undersöka hur informationsflöden i sociala medier kan designas för ökad
transparens, och därmed stödja användaren. Aspekter kring vad i designen som är
viktigt för att användaren ska bli medveten om dolda processer, andra användare och
information kommer också undersökas.
Frågeställningen som studien adresserar lyder:
Hur kan informationsflöden i sociala medier designas för ökad transparens?
Syftet med uppsatsen är att genom en designstudie:
•

Undersöka vilka aspekter i design av informationsflöden som är viktiga för att
användaren ska bli medveten om dolda processer, andra användare och innehåll

•

Formulera och utvärdera designprinciper för ökad transparens i informationsflöden på sociala medier
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2. Relaterad litteratur
I litteraturkapitlet beskrivs begrepp och tidigare studier som är relevanta för studien.
Utifrån begreppen som tas fram formuleras designprinciper som sedan kommer att
informera studiens prototyp.

2.1 Social transparens
Social transparens är ett begrepp som det tidigare har forskats om inom fältet Human
Computer Interaction (HCI) (Huang & Fu, 2013; Stuart et al., 2012; Gilbert 2012; Suh,
Chi, Kittur & Pendleton, 2008). Social transparens innebär att synliggöra kontextuell
information, som exempelvis ursprung om källor och avsändare, som finns kopplat till
användare och innehåll när information delas. Vidare ökar den kontextuella
informationen användarnas möjlighet att uppmärksamma och granska andra
användares aktivitet inom och mellan olika applikationer på internet. I sin tur kan det
bidra till att användarna blir mer ansvarstagande och medvetna kring information och
om andra användare i digitala miljöer (Erickson & Kellog, 2000; Stuart et al., 2012; Suh
et al., 2008). För att beskriva fenomenet används två begrepp; social transparens och
social genomskinlighet. Definitionen för begreppen är den samma och uppsatsen
kommer fortsättningsvis använda begreppet social transparens för att beskriva
fenomenet.
Social transparens grundar sig i hur människor i den fysiska världen tar beslut baserat
på sociala signaler (Erickson & Kellog, 2000). Signaler som exempelvis ett leende eller
höjda ögonbryn kan hjälpa människor att avgöra hur de bör agera mot varandra. Allt
eftersom människor lär känna varandra kommer de också influeras av varandras sociala
signaler, vilket i sin tur kan leda till att de också tar större ansvar för deras handlingar
(Erickson & Kellog, 2000). Författarna argumenterar för att göra sociala signaler synliga
även i den digitala världen för att underlätta kommunikation mellan användare. Genom
att synliggöra aktiviteter från användare i system kan användarna bli mer medvetna om
andras närvaro, och kan därmed leda till att användare tar mer ansvar för sitt eget
agerande (Erickson & Kellog, 2000). De föreslår att ett system med social transparens
fokuserar på tre egenskaper - synlighet, medvetenhet och ansvarstagande. Synlighet är
den grundläggande egenskap som strävar efter att sociala aktiviteter och information är
synliga för de som använder systemet. Vidare skapar synlighet medvetenhet genom att
människor blir medvetna om informationen som ges. Medvetenheten ger i sin tur regler
och vägledning om hur de ska agera. När användarna har möjlighet att se varandras
aktiviteter skapar medvetenheten ansvarstagande. Med hjälp av egenskaperna kan
transparanta system stödja användaren i alla typer av kommunikation och samarbeten
(Erickson & Kellog, 2000).
När begreppet social transparens myntades såg inte sociala medier ut som det gör idag
(Gilbert, 2012). Tidigare liknande sociala medier mer virtuella rum där exempelvis
chattrum mer liknade digitala konferensrum där det också var tydligt om användaren
befann sig i rummet eller inte (Erickson & Kellog, 2000). Tidigare studier kring social
transparens har därför fokuserat på små grupper, till exempel system för samarbete i
arbetsmiljöer (Dourish & Bellotti, 1992) och ökad medvetenhet om andra användare
genom upplysningar i användarnas periferi (Reynolds, Birnholtz, Luxenberg, Gutwin &
Mustafa, 2010).
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Moderna sociala medier, speciellt de populäraste tjänsterna som Facebook, Twitter och
Instagram, påminner inte alls om virtuella rum. De påminner istället om sociala nätverk
(Gilbert, 2012). Sociala nätverk bygger på strukturer där användare A blir vän med B
samtidigt som A blir vän med C och där övriga användare inte kan se när dessa
relationer skapas. Vänskapen formas oftast genom delade intressen och smak, samt
genom att människor tenderar att söka kontakt med människor i närheten av sina egna
kontaktnät (Gilbert, 2012). Via nätverkets strukturer går det sedan att utläsa vem som
är populär, vem som har bra idéer eller vem på företaget som blivit befordrad (Gilbert,
2012). Sociala medier skiljer sig från konceptet sociala nätverk vilket snarare beskrivs
som ett centralt designelement inom sociala medier (Gilbert, 2012). Till exempel finns
det möjlighet för användare att skapa nya vänskaper och utvinna information om andra
användare på sociala medier. Även om den grundläggande konstruktionen för sociala
medier har förändrats, är vi fortfarande människor som kommunicerar med sociala
signaler. Människor vill se om deras åhörare är uttråkade, eller om de lyssnar
uppmärksamt. Social transparens är därför fortfarande relevant då det bara är den
digitala miljön som förändrats (Gilbert, 2012).
En studie som gjorts om social transparens i kontexten social media utforskar
fenomenet triadiskt designproblem (Gilbert, 2012). En triad beskrivs som en liten del av
en social media som har tre användare och hur dessa kan kopplas samman (Gilbert,
2012). Författaren skriver att nya designutrymmen uppkommer i modern social media.
Ett av dem är till exempel när användare A och C följer varandra, och när användare B
också följer användare C (Se figur 1). I exemplet har A svårt att dela information med C
för hon vet inte vad C redan hört från B. Studien, som grundas i social transparens, ger
på så vis en teoretisk vägledning för designers av sociala medier genom byggstenarna
vem-ser-vad, vem-vet-vad och vem-vet-vad-jag-vet. Utifrån dessa byggstenar har andra
teorier om sociala medier uppkommit (Gilbert, 2012). Författaren skriver att mer
forskning behövs för att undersöka nya designproblem, kopplat till social transparens,
som uppstår inom moderna sociala medier.

A

C
B

Figur 1 - Triadiskt designproblem (Gilbert, 2012)

Andra forskare argumenterar för vikten av social transparens och hur det kan stödja
användarna (Stuart et al., 2012). Författarna förespråkar ett ramverk som tar avstamp
från Erickson & Kellogs (2000) studie om social transparens, men ger ett bredare
perspektiv. Ramverket delar upp social transparens i tre kategorier: identitetstransparens, innehållstransparens och interaktionstransparens.
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Identitetstransparens syftar på synlighet kopplat till både avsändarens- och mottagarens
identitet vid informationsbyte. Identitetstransparens eftersträvar att göra information
om avsändare och ursprungskällor tillgängliga för mottagaren (Stuart et al., 2012).
System med tydlig identitetstransparens inkluderar design där användarnas riktiga
namn och/eller information om ursprungskällan, demografiska uppgifter och vilka
tillhörande grupper användaren tillhör. All denna information fungerar som sociala
signaler som stödjer skapandet av tillit mellan användare och får användare att ta
ansvar om vad de skriver och delar (Stuart et al., 2012). När en avsändare och mottagare
är synliga för varandra, tenderar informationen som delas vara mer användbar och
trovärdig (Cosley et al., 2005). En studie som undersökte ett rekommendationssystem
av filmer, visade att antalet användare som bidrog med recensioner var högre och
kvalitén på bidragen var bättre när användarna visste att andra användare tog del av
deras bidrag (Cosley et al., 2005). Ökad förståelse och ansvarstagande leder till mer
noggrannhet från avsändaren kring informationen som delas och används. Vidare
stödjer det mottagaren att bedöma informationen och dess ursprung. I sin tur kan det
leda till ökad tillit för information och dess spridning inom system (Cosley et al., 2005).
Innehållstransparens syftar på att synliggöra informationens ursprung och hur den
historiskt har förändrats (Stuart et al., 2012). Med ursprung syftar författarna på
innehållets originalitet eller när den tidigast skrevs. Wikipedia.org [4] har tidigare fått
kritik om kvalité, ansvarsskyldighet och trovärdighet kring den information som
användarna delar [5]. Suh et al. (2008) studerade hur social transparens kan stödja tillit
och trovärdighet till Wikipedias användare. Genom att visa historik på hur en artikel har
förändrats kan det ge ökad trovärdighet och att användarna därmed tar större ansvar
för innehållet, vilket i sin tur förbättrar kvalitén av artiklarna (Suh et al., 2008).
Synlighet av ursprung och hur innehåll har förändrats kan stödja användare då det
upplyser användaren om aktiviteter från andra användare (Stuart et al., 2012).
Den tredje kategorin, interaktionstransparens, syftar på att design av gränssnitt kan göra
detaljer om informationsutbyte mer eller mindre synligt för tredje parter (Stuart et al.,
2012). Interaktionstransparens visar information om vem som delar information med
vem och vilka användare eller grupper som ofta delar information. Vidare kan
synligheten öka människors kännedom om viss informations popularitet, ursprungskälla och mottagare. Informationen kan därmed stödja användare kring normativa
beteenden, som exempelvis hur användarna i en sluten grupp eller nätverk ska uttrycka
sig eller vilka åsikter som accepteras (Stuart et al., 2012). En studie visar att användare
på Facebook underskattar hur många användare som ser deras inlägg, vilket i sin tur
kan påverka användarnas beteende, vilket innehåll som delas och deras motivationer för
att dela ett inlägg (Bernstein et al., 2013). Författarna diskuterar huruvida olika
designelement såsom antalet visningar, eller vilka vänner som sett ett inlägg kan
påverka användaren som delar information. Resultatet av deras studie visar ingen klar
bild över huruvida användarna skulle påverkas positivt över ökad tillgång till
information om visningar. En del användare skulle bli besvikna över inlägg med många
visningar men som saknar “gillningar” och kommentarer. Andra användare är mer
bekväma med att dela information till mindre grupper, antalet visningar skulle kunna
leda till att användarna avstår att dela information helt och hållet (Bernstein et al.,
2013). Författarna argumenterar däremot att användarna inte får tillräckligt med
återkoppling om storleken på deras publik och att det påverkar användarnas aktiviteter
på sociala medier, samt att fenomenet behöver utforskas djupare.
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Ramverket som författarna tagit fram utgår från social transparens och aktivitetsmedvetenhet, men mer forskning efterfrågas rörande design och effekter i socialt
transparanta system (Stuart et al., 2012). Designers av sociala system behöver ta hänsyn
till vad social transparens stödjer och vilka konsekvenser det kan leda till (Stuart et al.,
2012). Djupare kunskap efterfrågas kring hur transparens till identitet, innehåll och
interaktion påverkar utkomsten av till exempel kvalitet, kreativitet, produktivitet, stress
och grupptrycksbeteende (Stuart et al., 2012). Forskarna skriver att studier har gjorts
om social transparens inom små grupper, men att det krävs mer fokus på större grupper
och nätverk.
Det finns andra teoretiska modeller som skiljer sig från social transparens, till exempel
skriver två forskare att digitala tjänster inte bör efterlikna hur människor
kommunicerar i vardagen (Hollan & Stornetta, 1992). Socialt transparanta system är
inte heller helt problemfria, utan när information om användare synliggörs uppkommer
även integritets- och sekretessfrågor (Erickson & Kellog, 2000; Gilbert, 2012; Stuart et
al., 2012). Balansen mellan integritet och synlighet är en viktig aspekt när det gäller
design av system där många människor kommunicerar (Erickson & Kellog, 2000). Till
exempel påverkas människors agerande av hur många och vilka som ser på (Bernstein
et al., 2013).
Sociala medier vars gränser mellan publika och privata inlägg är otydliga(Boyd, 2006),
och där interaktionen ofta är transparent, är exempel på system där frågor om integritet
och sekretess väcks (Karahasanovic, Brandtzaeg, Vanattenhoven, Lievens, Nielsen &
Pierson, 2009). Sociala medier bygger på att människor skapar och delar information
om sig själva, vilket skapar en konflikt kring behovet av integritet (Brandtzæg, Lüders &
Skjetne, 2010). Författarna skriver att om integriteten ska skyddas leder det till att
informationsspridning och kontakten mellan användarna behöver kompromissas.
Samtidigt som informationsspridning ska uppmuntras så påverkas integriteten, vilket
leder till att båda fallen ger oönskade konsekvenser (Brandtzæg et al., 2010). En
utmaning för designers av sociala medier är därför att förhålla sig till båda perspektiv
(Brandtzæg et al., 2010).

2.2 Transparens till dolda processer
Digitala system och tjänster som människor använder dagligen såsom sociala medier,
rekommendationssystem och sökmotorer, styrs av dolda processer (Eslami et al., 2015).
Dolda processer, så kallade algoritmer, är en central komponent i tjänster där innehåll
styrs av användargenererad data, det vill säga information som endast publiceras av
användarna i tjänsten. Facebook, Google och Instagram är exempel på tjänster som styrs
av användargenererad data (Haider & Sundin, 2016). Det är algoritmernas funktionalitet
som skapar tillgång till information och möjliggör kommunikation i dessa tjänster
(Haider & Sundin, 2016). Algoritmer har som uppgift att ge instruktioner om vad som
ska utföras, med vilken information och i vilken ordning (Haider & Sundin, 2016). En
liknelse kan göras med hur recept beskriver vilken ordning ingredienser ska blandas
och hanteras. Algoritmer styr innehåll i system genom prioritering, klassificering,
associering och filtrering av information (Diakopoulos, 2014). På Facebook, där många
användare har hundratals vänner, används algoritmer för att sortera information och
bestämma vilket innehåll som ska synas i användarnas informationsflöde. Algoritmerna
avgör vems delning som ska vara synlig, vilka kommentarer som ska vara i fokus och
vilka sponsrade inlägg som ska visas (Haider & Sundin, 2016).
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Algoritmernas utformning styr därmed informationsflödet, och när användarna är
omedvetna om dess närvaro, påverkar det användarupplevelsen (Eslami et al., 2015;
Hamilton, Sandvig, Karahalio & Eslami, 2014; Lapides et al., 2015; Rader & Grey, 2015).
Därmed kan användarna heller inte vara säkra på hur deras agerande styr innehållet.
Gränssnitten på hemsidor och i system ger sällan tillräckligt med återkoppling till
användarna för att de ska förstå effekten av deras egen påverkan (Eslami et al., 2015).
Det blir istället problematiskt när algoritmen genomför urval innan användaren givits
möjlighet att påverka, vilket resulterar i att innehållet därmed redan är anpassat för den
aktuella användaren (Eslami et al., 2015). Algoritmer filtrerar därefter bort den
information som skulle kunna vara annorlunda vilket gör det ännu mer anpassat efter
vad användarna klickat på tidigare (Lapides et al., 2015).
Problematik kopplat till algoritmers utformning är även att de inte ger någon insyn i hur
de fungerar och därmed försvårar förståelsen för de användare som kommer i kontakt
med dem (Bucher, 2012). Det har dock gjorts viss forskning kring hur design av
gränssnitt kan öka medvetenheten om algoritmers utformning och närvaro. Ett exempel
är att använda en extern plattform som agerar som en röntgen på en dold process. Den
externa plattformen återkopplar och visar användaren vilken information som missats
(Eslami et al., 2015), bland annat har ansatsen använts för att skapa tillit i
röstningssystem (Pieters, 2011). Metoden medför att interaktionen med systemet kan
fortsätta sömlöst utan att behöva ge förklaring, återkoppling och uppmaning som annars
kan störa användarupplevelsen (Eslami et al., 2015).
En annan ansats är att systemet ger feedback till användarna under användningen av
systemet (Eslami et al., 2015). Genom att ständigt ge återkoppling till användarna
stödjer det deras förståelse och medvetenhet om pågående processer utan att förlora
förtroende. Gränssnittet kan utformas så att den uppmärksammar användarna utan att
avslöja specifika tekniska delar, till exempel använder olika tjänster rekommendationer
och förklarar sedan varför den specifika rekommendationen ges. Denna typ av
återkoppling hjälper användarna att skapa en bättre förståelse om den digitala miljö de
befinner sig i (Eslami et al., 2015). Författarna uttrycker att användaren påverkas olika
beroende på vilken typ av funktion från algoritmer som synliggörs, till exempel om
filtreringen är vänskaps- eller innehållsbaserad. De argumenterar också för att mer
forskning behövs göras för att förstå hur mycket information som krävs för att skapa
pålitlig interaktion.
Forskning efterfrågas på design av gränssnitt som styrs av algoritmer, som exempelvis
informationsflöden i sociala medier, kopplat till olika grader av synlighet (Hamilton et
al., 2014). Svårigheter uppstår när gränssnitt ska anpassas efter systemets användare
men där användningen kan skilja sig mellan stora grupper av användare. Samtidigt ska
designen påvisa säkerhet, eftersom användaren behöver känna att designen är pålitlig
och personlig för varje användare (Hamilton et al., 2014).

2.3 Selektiv exponering
Selektiv exponering inom masskommunikation innebär att ju större medieutbudet är,
desto mer selektiva måste människor vara kring informationen de exponeras för,
uppmärksammar, och lägger på minnet (Munson et al., 2013). Människor tenderar att
konsumera innehåll som överensstämmer med redan befästa åsikter och därmed också
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undvika utmanande eller oliktänkande perspektiv. Vidare tillåter det människor att
slippa den omständliga processen att omvärdera sina redan befästa åsikter (Munson et
al., 2013). Det handlar också om en strävan efter att undvika kognitiv dissonans, som
innebär att ha flera motsägelsefulla idéer samtidigt (Liao, Fu & Mamidi, 2015). Efter att
ha tagit ett beslut försöker människor undvika det som kan tyda på att beslutet var
felaktigt. Ju större potentiell dissonans, desto mer aktivt undvikande. Även när
människor ställs inför motbevisande argument tenderar de att förneka eller låtsas som
att de inte sett den aktuella bevisningen (Liao et al., 2015).
En konsekvens är så kallade ekokammare som bildas där information, idéer eller
personliga övertygelser förstärks ytterligare (Munson et al., 2013; Liao & Fu, 2013;
Bozdag & van den Hoven, 2015). Slutna grupper, där olika och konkurrerande åsikter
censureras, är otillåtna eller på andra sätt är underrepresenterade är exempel på
ekokammare. Längre försök till resonemang blir problematiska på exempelvis Twitter
med maximalt 140 tecken eller Facebookinlägg där innehållet mer och mer delas upp i
alltför små avsnitt så att sammanhanget och kopplingarna till närliggande områden går
förlorade. Själva karaktären på sociala medier gör att nyanserade diskussioner och
försök till resonans reduceras till åsikter i svart och vitt eller försök att sticka ut (Bozdag
& van den Hoven, 2015).
Sociala mediers omfattande filtreringsmöjligheter och dolda processer ökar också risken
att dessa ekokammare blir något som förstärks ytterligare (Munson et al., 2013).
Användare riskerar att omedvetet styra sina informationsflöden till att endast visa
information som stödjer den egna världsbilden och på så vis också undvika andra
perspektiv (Nguyen, Hui, Harper, Terveen & Konstan, 2014). Fenomenet beskrivs som
en filterbubbla och syftar till att exempelvis dolda processer endast presenterar
information som användarna föredrar, och leder till att användarna går miste om en
bredare mångfald av information och ståndpunkter (Pariser, 2011). Användarnas
begränsade förståelse kring dolda processer och dess utformning tenderar dessutom att
framställa synliggjord information som objektiv och opartisk (Rader & Grey, 2015;
Bozdag, 2013). Maskiner och system uppfattas som fria från mänskliga faktorer såsom
personliga värderingar och kringliggande omständigheter, vilket inte behöver vara fallet
(Bozdag, 2013). När dolda processer nästan uteslutande styr användarnas innehåll
riskerar de därmed att få en felaktig uppfattning om sina informationsflöden (Rader &
Grey, 2015). De konsekvenser som uppstår på en samhällsnivå resulterar delvis i större
sociala klyftor men också en ökande ideologisk uppdelning och polarisering (Liao & Fu,
2013; Bozdag & van den Hoven, 2015). Homogena grupperingar har en tendens att
befästa varandras åsikter vilket är problematiskt för utomstående personer. Det finns
socialpsykologiska teorier som beskriver hur det är ståndpunkten hos majoriteten, inte
informerade minoriteter, som driver gruppers uppfattningar (Ahlström, 2012). Indirekt
ger detta därför människor restriktioner kring sina valmöjligheter och en ökad ovisshet
om sin omvärld, vilket är direkt skadligt ur ett demokratiskt perspektiv (Bozdag & van
den Hoven, 2015).
Det behövs en bredare mångfald kring informationen som konsumeras av såväl
individer som grupper. I förlängningen kan det hjälpa människor att se idéer som inte
alltid överensstämmer med deras egna personliga ståndpunkt, något som även kan
upplysa och korrigera felaktiga övertygelser (Munson et al., 2013). Problemet är att
sådan information sällan tar sig förbi de hinder som finns på de plattformar människor
använder idag. För att hantera selektiv exponering behövs därför bättre verktyg för
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själva presentationen av information (Liao & Fu, 2013). Människor är mindre benägna
att undvika eller ignorera information som kan vara användbar för den enskilde eller
där helheten bär hög kvalitét, något som dessvärre inte är alltför framträdande i dagens
digitala miljöer (Liao & Fu, 2013). Speciellt inte när det i slutändan handlar om
individens ansvar i valet av information.
Om sociala mediers roll som informationsförmedlare och opinionsbildare fortsätter öka
så borde också målet vara att aktivt motarbeta filterbubblor och eftersträva fler synsätt
(Bozdag & van den Hoven, 2015). Vidare arbete är därför nödvändigt för att dels
undersöka hur dagens designers ser på sin samhälleliga position men även i vilken
utsträckning de kan påverka och styra sina användare (Bozdag & van den Hoven, 2015).

2.4 Teoretisk sammanfattning
Nedan illustreras det teoretiska ramverk som använts i studien, samt hur den kopplas
samman till uppsatsens tidigare beskrivna teoretiska områden (se figur 2).
Designprinciper, som utgår från resultatet av litteraturstudien, formuleras och kommer i
sin tur informera prototypen.
Resultatet från litteraturstudien visar tre centrala dimensioner för att skapa transparens
i ett informationsflöde. Studien kommer att utgå från ramverket om social transparens,
som beskrivits tidigare, men ytterligare punkter kommer adderas inom varje del för att
ramverket ska passa inom kontexten informationsflöden på sociala medier. Vidare
kommer designprinciper formuleras utifrån litteraturen, kopplat till varje dimension av
transparens. Det ramverk studien grundas på innehåller delarna identitetstransparens,
innehållstransparens och interaktionstransparens (Stuart et al., 2012).
Identitetstransparens syftar till att synliggöra information om andra användare inom
informationsflöden. Informationen kan relatera till demografisk information, grupper
och sidor samt tillgänglighet till användarprofiler. Graderingen av synlighet kan variera
från anonymitet till att användarnas riktiga namn används, vilket påverkar både hur
mottagaren tolkar informationen men också hur avsändaren väljer att uttrycka sig
(Stuart et al., 2012; Cosley et al., 2005). Identitetstransparens kopplas även till att
motverka selektiv exponering som syftar till att människor tenderar att konsumera
information som är okritisk till personlig övertygelse (Munson et al., 2013; Liao & Fu,
2013).
Innehållstransparens syftar till att synliggöra information om innehållet som delas. Syftet
är att tillgodose information om innehållet, såsom källor och förändringshistorik för att
vidare öka användarnas ansvarstagande när de delar eller tar till sig information (Stuart
et al., 2012; Suh et al., 2008).
Inom termen Interaktionstransparens, som syftar till att synliggöra detaljer kring
informationsbyte för tredjepart (Stuart et al., 2012; Bernstein et al., 2013), kopplas även
till transparens till dolda processer. Genom att ge återkoppling till användaren,
exempelvis kring varför viss information visas, kan gränssnittets utformning också
uppmärksamma användare om dolda processer (Eslami et al., 2015).
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Tillsammans kan dessa tre dimensioner leda till ökad transparens i informationsflöden,
vilket i sin tur kan stödja användaren i att känna kontroll och ansvarstagande kring den
information användaren ser och tar till sig.

Figur 2 - Teoretisk sammanfattning
Utifrån litteraturstudien har fyra designprinciper formulerats (figur 3), samtliga har en
koppling till någon av dimensionerna av transparens. Designprinciperna utgår från en
samlad förståelse av de sammantagna teorierna i figur 2. Designprinciperna byggdes
sedan in en prototyp för att kunna utvärderas och därmed leda studien i linje med
frågeställningen.

Figur 3 - Designprinciper
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3. Metod
I kapitlet presenteras de tillvägagångssätt och metoder som använts för att genomföra
studien. Förklaring till varför olika metoder och verktyg valts, samt hur de leder studien i
riktning till att besvara frågeställningen diskuteras även i detta kapitel.

3.1 Metodansats
Då studien ämnar undersöka hur informationsflöden i sociala medier kan designas för
ökad transparens, har en kvalitativ forskningsansats valts. I undersökningen användes
en designstudie som inspirerats av Hevner, March, Park & Ram (2004), se figur 4. En
fördel med kvalitativ forskning är att den tillåter forskaren att förstå kontexten som
människor agerar och lever i (Myers, 2013). Kvalitativ forskning är därmed en lämplig
ansats för att besvara frågan, eftersom den bidrar till en djupare förståelse kring hur
användarna tänker och tycker i en specifik kontext. Mer specifikt är djupare
beskrivningar om hur användare uppfattar informationsflöden på sociala medier av
intresse, och genom att en kvalitativ ansats tillåter en flexibilitet och öppenhet (Myers,
2013) så passar den undersökningen. En designstudie ämnar undersöka hur något bör
vara utifrån ett identifierat problem, vilket undersöks genom att bygga och utvärdera en
prototyp (Hevner et al., 2004). Typen av studie har valts eftersom den möjliggör att
undersöka effekter och möjligheter utifrån en utformad design (Hevner et al., 2004;
Zimmerman, Forlizzi & Evenson, 2007). Viktigt att poängtera är att artefakten i sig inte
ligger till grund för att besvara frågeställningen, utan det är utformningen av designen
som kan påvisa effekter och möjligheter (Hevner et al., 2004). Prototypen som utformats
på ett gränssnitt av ett informationsflöde, är endast ett verktyg som bidrar till att
uppfylla studiens syften samt att besvara frågan.

3.1.1 Undersökningens utformning
För att undersöka hur design av informationsflöden kan stödja användaren genom
transparens användes en prototyp på ett gränssnitt av ett informationsflöde. (1) Studien
började med en litteraturstudie för att läsa relaterade studier och identifiera relevanta
begrepp inom området. (2) I nästa steg användes en enkät som distribuerades via
sociala medier. Enkäten fungerade som en vägledning för att skapa frågor till en
workshop. Enkätfrågornas fokus var kring användarnas informationsspridning och
nyhetskonsumering på sociala medier. (3) En workshop, uppdelad i två delar,
genomfördes tillsammans med användare. Första delen fokuserade mer på
diskussionsfrågor och den andra att ta fram scenarier. (4) Utifrån litteraturen och
insikterna från workshopen formulerades designprinciper. Designprinciperna låg till
grund för hur prototypen av ett informationsflöde kunde designas för ökad transparens
(5). Slutligen utvärderades prototypen tillsammans med deltagare från workshopen
samt ytterligare användare för att komplettera med fler perspektiv. Utvärderingsmetoder som har använts är Think-aloud tillsammans med intervjuer med tänkta
användare. Genom att utvärdera prototypen och de designprinciper som formulerats
bidrar detta till att besvara studiens frågeställning. Bidraget som studien resulterar i är
både teoretiskt och praktiskt. Det teoretiska bidraget är designprinciper för hur
informationsflöden kan designas för ökad transparens, och det praktiska bidraget är ett
gränssnitt av ett informationsflöde för sociala medier. I figur 4 illustreras studien steg
för steg.
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Figur 4 - Modell över studien, inspirerad av Hevner et al. (2004)

3.2 Litteratursökning
I studiens start genomfördes en litteratursökning (Denscombe, 2016) för att hitta
relevanta artiklar och böcker som relaterar till design av sociala medier och
informationsflöden inom HCI. I litteratursökningen användes databaserna Google
Scholar och Halmstad högskolebiblioteks sökmotor Summon. I litteratursökningens
början lästes artiklar kopplat till design av social media för att dels få bättre uppfattning
om tidigare forskning men också mer kunskap kring området. Sökorden som användes i
olika kombinationer var transparency, social media, awereness, algorithm, selective
exposure, user generated content samt filter bubble.
Vidare identifierades teman och viktiga begrepp inom kontexten social media: social
transparens, social genomskinlighet, selektiv exponering och dolda processer.
Fortsättningsvis söktes begreppen i olika kombinationer för att studera hur dessa
begrepp använts tidigare. Slutligen sammanställdes och definierades begreppen och hur
de relaterar till varandra, vilket presenterades i kapitlet Relaterad litteratur (se figur 2).

3.3 Förstudie
För att informera prototypen med insikter från användarna genomfördes en förstudie
som bestod av en enkätundersökning, workshop samt två kompletterande intervjuer.
Undersökningen har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) fyra
forskningsetiska krav som består av: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och
nyttjandekravet.

3.3.1 Enkätundersökning
Det finns många typer av insamlingstekniker där data genereras för att kartlägga
användare, allt från intervjuer, observationer, workshops till scenarios (Myers, 2013).
Undersökningens förstudie började med att konstruera en enkät med frågor kopplat till
användares aktiviteter i informationsflöden på sociala medier (se bilaga 1). Enkäten
besvarades av totalt 160 respondenter, både män och kvinnor. Frågorna konstruerades
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med en medveten framtoning av enkelhet för att uppmuntra deltagande. I enkäten
kunde deltagarna bland annat rangordna i en femgradig skala om hur aktiva de ansåg sig
själva vara på Facebook och vad de ansåg sig göra på Facebook. Enkäten avslutades med
en öppen fråga om vad de upplevde som störande innehåll i deras informationsflöden,
där det gavs möjlighet att utveckla sitt svar i fritext. Utifrån enkätsvaren identifierades
sedan teman kopplat till användarnas aktiviteter, innehåll och ämnesrelaterade faktorer.
De teman som togs fram var eget deltagande, syn på andras deltagande och problematik i
informationsflödet. Tillsammans med litteraturen skulle dessa teman fungera som tidig
vägledning inför kommande workshop. Genom dessa teman kunde workshopens frågor,
tillsammans med litteraturen, formuleras för att de skulle passa workshopens deltagare
och deras relation till informationsflöden.
Genom enkäten skapades även en inledande förståelse om hur användare ser sitt eget
deltagande i sociala medier, om hur aktiva de är och vad i deras informationsflöde som
de anser är irriterande innehåll. Enkäten har främst fungerat som en initial förstudie för
att i ett tidigt skede få ökad insikt kring användarnas förhållande till informationsflöden
i sociala medier.

3.3.2 Workshop
För att i detalj ta reda på hur människor resonerar kring deras informationsflöden på
sociala medier genomfördes en workshop med användare. Tillfället delades upp under
två dagar där första sessionen hade som syfte att i grupp problematisera och bryta ner
informationsspridning och informationskonsumering i informationsflöden på sociala
medier. Först genomfördes en introduktion som gick ut på att i korthet beskriva
projektet, dess syfte och deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor. Introduktionen som
genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådet (2002), avslutades sedan med att
deltagarna upplystes om att tillfället skulle komma att spelas in och tillfrågades därefter
om samtycke.
Frågorna (se bilaga 2) som diskuterades i workshopen utgick från de tre centrala teman
som identifierats i litteraturen, det vill säga identitetstransparens, innehållstransparens
och interaktionstransparens, men frågorna hade även en koppling till teman från
enkätundersökningen. Ett exempel på en fråga var “Hur uppfattar ni innehållet i ert
flöde?”. Efter introduktionen delades deltagarna upp i två grupper om tre personer, där
de ombads att under 15 minuter diskutera frågor och sammanställa sina åsikter, för att
senare kunna återge det inför resterande deltagare. Denna process repeterades för
samtliga av workshopens tre teman. Under gruppdiskussionerna fördes även
anteckningar av en moderator i vardera grupp.
Dag två hade som fokus att konstruera scenarier utifrån egna erfarenheter samt
deltagarnas insikter från diskussionerna dagen innan. Scenarier används för att
explorativt hitta och adressera designproblem och kan verka som stöd för
brainstorming, hitta nya alternativ eller fungera som diskussionsunderlag (Rosson &
Carroll, 2009). Även här hölls en initial introduktion där upplägget och premisserna för
workshoppen presenterades. Nästa steg blev att bygga nutidscenarion vars fokus låg på
hur deltagarna upplever och använder sociala medier idag samt vilken typ av innehåll de
oftast ser. Nutidsscenarierna utgick från sociala medier i stort, och inte bara
informationsflöden, detta för att stödja deltagarna att komma igång med diskussioner
och scenariobyggande.
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Styrkan med scenarier är att underlätta dialogen mellan deltagarna och att de kan
användas av andra än gruppen som tog fram dem (Bødker, 1999). Scenarierna byggdes
under 15 minuter genom att deltagarna beskrev olika situationer utifrån frågorna vad,
hur, varför och när. Resultaten skrevs ner på post-it-lappar och sattes upp på en vägg för
att sedan redovisas för resterande deltagare. Exempel på ett nutidsscenario var “En kille,
24 år, är i skolan, kollar nyhetsflödet och ser en intresseväckande rubrik, blir därmed
intresserad och nyfiken. Klickar in och läser artikeln”.
Nästa steg i workshopen var att presentera olika triggers. Triggers har som syfte att
upplysa användarna om potentiella problem kring ämnet genom att presentera
provocerande och uppmärksammade exempel (Ihlström, Svensson & Åkesson, 2005).
Triggers som visades var exempel från informationsflöden på sociala medie-plattformar.
Här beskrevs en rad olika fenomen såsom solskenshistorier, uthängningar och vinklade
artiklar, detta för att inspirera deltagarna och underlätta kreativiteten inför nästa steg i
workshopen.
Deltagarna delades återigen in i grupper om tre personer och fick i uppgift att ta fram
negativa scenarios. Processen genomfördes på samma sätt som tidigare med skillnaden
att deltagarna skulle beskriva värsta tänkbara händelser och upplevelser. Dessa
klistrades också upp på väggen och presenterades för de andra deltagarna. Scenarios
som beskrevs här var bland annat “Tjej efter stranden, tar bild framför spegeln. Utsätts
för mobbning genom kommentarer och delningar”. Efter 30 minuter summerades och
presenterade båda grupperna sina negativa scenarier. Deltagarna fick sedan individuellt
välja de tre scenarier de tyckte var mest problematiska genom att tilldela ett, två eller
tre poäng, där tre är högst. Vidare kunde sedan de tre scenarier med högst poäng
urskiljas.
Workshopen avslutades med att deltagarna diskuterade fram potentiella lösningar och
idéer kring de minusscenarier som problematiserats tidigare. Diskussionerna pågick
under 30 minuter och avslutades med en gemensam summering. Här presenterade
respektive grupp sina lösningar för att sedan reflektera kring varandras resultat och
workshopens tidigare delar.

3.3.3 Urval workshop
Personerna som deltog under workshopen var sex vuxna som alla är aktiva på sociala
medier. Deltagarna var i åldrarna 20-25 år, där deltagare bestod av tre män och tre
kvinnor. Aktiva på sociala medier innebär att de dagligen är inloggade och läser i
informationsflöden. Urvalet bestämdes utifrån vilken målgrupp som är störst på sociala
medier, vilket är unga vuxna i åldrarna 18-29 (Duggan, 2015). Samtliga deltagare
studerade på högskola men kom alla från olika ämnesinriktningar.
Genom att flera människor diskuterar i grupp möjliggör det fler perspektiv och
synpunkter (Denscombe, 2016), det framgick dessvärre att urvalet i workshopen som
genomfördes var mer homogen än väntat. Problematiken medförde att diskussionerna
ofta utgick och resulterade från samma perspektiv. Av den anledningen kompletterades
förstudien med ytterligare intervjuer för att om möjligt nå fler perspektiv och därmed
också bredda insikterna från användarna.
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3.3.4 Intervjuer
På grund av problematik kring homogenitet bland deltagarna i workshopen
kompletterades förstudien med två semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad
intervju innebär att forskaren har en lista med ämnen som ska behandlas och frågor
som ska besvaras (Denscombe, 2016). Genom att intervjun är flexibel gällande ämnenas
och frågornas ordningsföljd tillåts den intervjuade att utveckla sina idéer och
synpunkter (Denscombe, 2016). Frågorna som figurerat i workshopens första del
användes, men genom att ställa följdfrågor utvecklade intervjupersonerna sina
resonemang ytterligare (se intervjuguide, bilaga 4). Intervjuerna genomfördes på
distans och varade i ca 45 min vardera. Urvalet bestod av två män, i åldrarna 21
respektive 25, men som saknade eftergymnasial utbildning. Syftet var att undersöka
huruvida utbildning var faktor, och därmed kunde ge andra svar än deltagarna från
workshopen. I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) informerades deltagarna om
studien, samt att samtycke för inspelning från intervjupersonerna efterfrågades.

3.3.5 Analysmetod förstudie
Eftersom enkätundersökningens roll endast var att skapa en initial förståelse kring
användarnas deltagande och åsikter kring deras informationsflöden i sociala medier,
sammanställdes endast svaren för att kunna identifiera olika aspekter kring deras
aktiviteter. Vidare identifierades tre teman utifrån sammanställningen av enkätundersökningen, som sedan bidrog till att formulera frågor till workshopen.
På grund av förstudiens roll att informera prototypen med behov och eventuella
frustrationer samt mål från användarna, och därmed inte ge det slutgiltiga resultat för
att besvara frågeställningen transkriberades inte all inspelad data från workshoparna.
En transkribering innebär att inspelad data dokumenteras och presenteras skriftligt
(Denscombe, 2016). Transkriptioner genomfördes endast på inspelad data från
gruppernas presentationer under dag ett och två.
För att analysera insamlad data från workshopens första dag, jämfördes transkriberingen med anteckningar som förts under gruppdiskussionerna. Detta för att inte
riskera att gå miste om information som diskuterats i de mindre grupperna. Materialet
analyserades inledningsvis med koder för att hitta eventuella mönster, samband och
avvikelser. En kod inom kvalitativ undersökning är ofta ett ord eller fras som kan
symbolisera ett utdrag eller summering av insamlad data (Saldaña, 2015). Vidare skrevs
sammanfattningar och viktiga delar ner som tog upp aspekter som undersökningen
behandlade. Fortsättningsvis resulterade sammanfattningarna i fyra punkter som
prototypen behövde behandla för att ligga i linje med frågeställningen. Punkterna var
osäkerhet till att dela information, vikten av flera perspektiv, bristande kunskap kring
dolda processer samt ingen kontroll över publik. I sin tur formulerades dessa punkter till
två nya designprinciper samt bekräftade två designprinciper från litteraturstudien.
Analysen av dag två genomfördes genom att jämföra transkriberingen från gruppernas
presentationer av scenarios med anteckningarna från tillfället, detta för att skapa en
förståelse kring varför scenarierna såg ut som de gjorde. På grund av scenariernas
utformning och extremfall användes de inte till utformningen av prototypen, men
genom att koda materialet och jämföra det med data från dag ett, bekräftade analysen de
punkter som identifierats och gav djupare förståelse kring dem. De två kompletterande
intervjuerna transkriberades, där enskild intervju sedan analyserades med hjälp av
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kodning. Därefter sammanställdes och jämfördes koderna med varandra för att hitta
och identifiera aspekter som behandlats i undersökningen. Vidare gav resultaten från
intervjuerna ytterligare beskrivningar kring de punkter som identifierats under
workshopens första dag.

3.4 Prototyp
Det finns olika sätt att kommunicera och dokumentera design, där bland annat en
prototyp kan fungera som representation för den tänkta designlösningen (Warfel,
2009). Till skillnad från skisser, kravspecifikationer och textbeskrivningar ger en
prototyp djupare förståelse än att bara se och läsa, den tillåter även att användaren
interagerar med designen för att påvisa dess lämplighet (Warfel, 2009; Sharp et al.,
2007). Genom att en prototyp uppmuntrar till interaktion ökar det möjligheten för att
användaren förstår funktionaliteten och användandet, vilket är två faktorer som är
svåra att representera i en skiss eller textbeskrivning (Warfel, 2009). För att besvara
frågan i undersökningen används därför en prototyp på ett gränssnitt av ett
informationsflöde. Prototypen besvarar inte frågeställningen, men den fungerar som ett
verktyg för att representera resultaten från litteraturstudien och förstudien. Vidare kan
utvärderingen av prototypen hjälpa studien till att besvara frågan. Prototypen är en
representation av ett informationsflöde som med dess grafiska utformning påminner
om dagens sociala medier (se kapitel 4.2).

3.5 Utvärderingsmetod
Utvärdering är en viktig komponent i en designstudie där nyttan, kvaliteten och verkan
av prototypen testas genom noggranna utvärderingsmetoder (Hevner et al., 2004). En
prototyp behöver inte vara färdig och fullständig artefakt för att utvärderas, utan det
grundläggande är att kraven för att lösa problemet den ämnar åtgärda är uppfyllda
(Hevner et al., 2004). En prototyp kan utvärderas utifrån termer som bland annat
funktionalitet, följdriktighet, precision, prestanda, tillförlitlighet, användbarhet, nytta,
kvalitet, effektivitet och verkan (Hevner et al., 2004). För att få ett trovärdigt och
tillfredställande resultat är det därför viktigt att välja utvärderingsmetod utifrån vad
som ämnas utvärderas (Arhippainen & Tähti, 2003).
På grund av att studien undersöker hur ett informationsflöde kan designas för att öka
transparens är aspekten användbarhet av särskilt intresse i utvärderingen. Ett
användbarhetstest är ute efter att upptäcka problem i användbarheten i en artefakt, och
sedan förbättra dem (Nielsen, 1994; Dumas & Redish, 2000). Think-aloud valdes som
metod och varje användbarhetstest följdes därefter upp med intervjufrågor, detta för att
få ytterligare beskrivningar om användarnas tankar och idéer kring prototypen. Thinkaloud är en känd utvärderingsmetod inom HCI och används för att få insikter om hur
användarna uttrycker sig kring en produkt, gränssnitt, mjukvara eller hemsida (Guan,
Lee, Cuddihy & Ramey, 2006; Van Den Haak, De Jong, & Jan Schellens, 2003). Det
grundläggande i metoden Think-aloud är att en användare får ett antal uppgifter att
utföra med prototypen och att de under tiden berättar högt vad de tänker. Uppgifterna
som deltagarna utförde under studiens utvärdering var alla kopplade till en
designprincip, och varierades mellan öppna- och stängda uppgifter. De öppna
uppgifterna gav mindre information och direktiv på hur uppgifterna skulle lösas, detta
för att ge användarna mer frihet att utforska prototypen. En öppen uppgift var till
exempel att utforska funktionen “kopplingar” och berätta hur den fungerar. De stängda
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uppgifterna var mer specifika vad användaren skulle göra, och hade också ett korrekt
svar, exempelvis var en uppgift att ta reda på vilken hemsida en artikel kom ifrån.
Utformningen på de stängda uppgifterna gav svar på om användarna kunde lösa
uppgifterna genom prototypen eller inte.
Think-aloud anses ha hög giltighet då insamlad data har direkt koppling till det faktiska
användandet av artefakten och inte deltagarnas egen bedömning av användbarheten
(Van De Haak et al., 2003). Utvärderingsmetoden passar studien då detaljerade
beskrivningar om gränssnittets utformning efterfrågas för att kunna besvara frågan, och
därmed kunna utvärdera designprinciperna som formulerats.
Utvärderingen skedde enskilt med varje deltagare. Med deltagarnas tillåtelse spelades
utvärderingen in med ljud och bild, för att sedan kunna transkriberas och lättare
analyseras. Under utvärderingen förde en moderator anteckningar och ställde frågor om
användaren till exempel tystnade under utförandet av uppgifterna. För att efterfölja
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska princip om konfidentialitetskravet, använder
studien fingerade namn (se figur 5).

3.5.1 Urval utvärdering
Utöver att välja rätt utvärderingsmetod, bör utvärderingen även utföras av artefaktens
tänkta användare (Arhippainen och Tähti, 2003). I studiens fall, där urvalet har
begränsats till unga vuxna som är aktiva på sociala medier, är det därför de som
utvärderat studiens prototyp. Totalt har sex användare utvärderat prototypen, där
deltagarna bestod av samma urvalsgrupp som tidigare. Tre av deltagarna var med i
förstudien, detta för att kunna utvärdera om prototypen representerade de tankar och
åsikter som diskuterades under workshopens två delar. För att få ytterligare perspektiv
kring prototypens utformning valdes tre nya deltagare som inte deltagit under
förstudien. På så vis kunde andra eventuella aspekter behandlas som tidigare inte
identifierats.

Figur 5 - Urval utvärdering
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3.6 Analysmetod Utvärdering
Efter utvärderingen genomfördes en analys av den data som samlats in genom ljud- och
bildinspelning samt anteckningar. Syftet med att analysera materialet är att få en bättre
förståelse om det (Denscombe, 2016). Genom en grundlig och detaljerad beskrivning av
materialet kan undersökaren få en tydlig bild av fenomenet, vilket gör att en träffsäkrare
förklaring och/eller tolkning kan ges (Denscombe, 2016). För att skapa en beskrivning
av data transkriberades det insamlade materialet. I nästa steg av en analys delas
insamlad data systematiskt upp i dess olika beståndsdelar, för att sedan analyseras
utifrån begrepp och metoder inom ämnesområdet (Rienecker & Jørgensen, 2014). För
att analysera denna data delades materialet in i teman. Ett tema beskrivs som en fras
eller mening som identifierar vad aktuell data handlar om eller betyder (Saldaña, 2015).
De utgick från de sex designprinciper som formulerats med syfte att utgå från ett
perspektiv som grundats från den teoretiska sammanfattning som tagits fram.
När materialet analyserades utifrån designprinciperna granskades materialet utifrån
varje enskild respondent, vilket försäkrade att ingen information missats. Aspekter som
hörde till respektive designprincip färgkodades och flyttades sedan över till nya
dokument. Varje dokument utgick från en designprincip där insamlad data fortfarande
var uppdelad utifrån varje enskild deltagare. För övriga resultat upprättades ett
dokument för information som inte tilldelats en färgkod. Dokumenten låg till grund för
att på ett strukturerat sätt kunna beskriva ett sammanställt resultat kring de framtagna
designprinciperna.
Efter att kodad data sorterats utifrån varje designprincip genomfördes ytterligare
kodning av materialet. Därefter jämfördes enskilda respondenters resultat med
varandra för att hitta eventuella samband, mönster eller olikheter. Insikterna låg sedan
till grund för en analytisk diskussion, där riktningar och teman som identifierats från
resultatet av utvärderingen, jämfördes med den teoretiska referensram som studien
grundats på. Ett identifierat tema var exempelvis “uppfattning om andra användare".
Analysen ligger till grund för uppsatsens slutsatser kopplat till hur informationsflöden, i
en social medie-kontext, kan designas för ökad transparens. I slutsatsen sammanställs
och presenteras det resultat som undersökningen har resulterat i samt hur den kopplas
till frågeställningen som undersökningen ämnat besvara.

3.7 Metodkritik
Urvalet i undersökningen begränsades till unga vuxna i åldrarna 20-25, som är aktiva på
sociala medier. Hade urvalet istället bestått av representanter från sociala medier olika
åldersgrupper hade resultatet kunna sett annorlunda ut. Genom att välja ett urval som
inte är ett exakt tvärsnitt av populationen ökar möjligheten för forskaren att få med mer
intressanta, extrema och ovanliga exempel som kan belysa fenomenet som studeras
(Denscombe, 2016). Urvalet övervägdes därför till en mindre målgrupp för att öka
chansen att nå mer djupare beskrivningar kring fenomenet.
Workshoptillfället, där användarnas uppgift var att ta fram scenarier, resulterade i
scenarier som inte var direkt relaterbar till studiens problemformulering. Även om de i
sitt utförande fungerade som underlag för en djupare och mer rigorös diskussion, hade
scenarier som visat en tydligare och mer direkt koppling till problemformuleringen
kunnat bidra med andra insikter.
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Något som också kan diskuteras är generaliserbarheten i undersökningens förstudie och
utvärdering när urvalet begränsats till 8 respektive 6 deltagare. I kvalitativ forskning
uppstår frågor om hur representativt ett mindre fall är och hur stor sannolikheten är att
upptäckterna kan återfinnas i liknande fall på annat håll (Denscombe, 2016). För att
bemöta kritiken används begreppet överförbarhet, vilket innebär att informationen i
undersökningen istället bedöms i vilken mån informationen går att tillämpa på andra
jämförbara fall (Denscombe, 2016). Eftersom undersökningen i uppsatsen är av en
kvalitativkaraktär bör därför informationen läsas utifrån överförbarhet snarare än
generaliserbarhet.
I förstudiens två intervjuer var båda intervjupersonerna män, vilket kan ha gett ett
resultat som skiljer sig från om en kvinna också intervjuats. Eftersom intervjuerna
dessutom genomfördes helt på distans har det insamlade materialet till viss del gått
miste om sociala signaler som kunnat bidra till en mer levande dialog. Exempel på detta
är kroppsspråk, störningsmoment, ögonkontakt etc. och hade kunnat förhöja insikterna
kring svaren ytterligare.
På grund av prototypens begränsningar och studiens givna tidsram genomfördes endast
ett användbarhetstest per deltagare. Att föredra hade varit att låta deltagarna testa
prototypen under en längre tid och därmed kunnat identifiera ytterligare mönster i
deras beteende. Det hade också öppnat upp för möjligheten att implementera feedback
och optimera prototypens funktionalitet ytterligare.

4. Prototyp
I kapitlet beskrivs utkomsten av förstudien, vilka insikter den givit och hur den ligger till
grund för prototypens utformning. Vidare beskrivs även prototypens utformning och hur
designprinciperna ligger till grund för dess design.

4.1 Resultat från förstudie
Enkätundersökningen visade på stort deltagande och där majoriteten av respondenterna
ansåg sig vara aktiva på sociala medier. Trots det visade det sig att de flesta inte ansåg
sig själva bidra med speciellt mycket innehåll. Fördelningen mellan arbetande och
studerande var i princip helt jämn där hälften av de tillfrågade dessutom hade
högskoleutbildning. Många uttryckte missnöje över information i deras flöden kring
ämnen som framför allt hanterade politik och samhällsfrågor. Utifrån svaren från
enkäten identifierades teman som bidrog till formulering av frågor till kommande
workshop. Teman var eget deltagande, syn på andras deltagande och problematik i
informationsflödet. Resultaten skapade även en inledande förståelse kring användares
syn på eget deltagande, hur aktiva de är och vilket innehåll som anses vara störande i
deras informationsflöden. Nedan visas en övergripande sammanställning från
enkätundersökningen (Figur 6).
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Sammanställning av insikter från enkätundersökning

Figur 6 - Sammanställning av insikter från enkätundersökning
Workshopens första dag, vars fokus var på diskussionsfrågor, gav insikter kring
deltagarnas motivationer och frustrationer kring att dela och konsumera information i
informationsflödet på sociala medier. Resultatet från analysen av förstudien landade i
nedanstående punkter:
•

Osäkerhet till att dela information. Deltagarnas upplevelser visade på en
osäkerhet till att inte ha tillräckligt starka grunder för att dela eller publicera
information i sitt informationsflöde. Med grunder så syftade deltagarna på om
informationen hade en, enligt dem “säker” källa eller att de själva hade tillräckligt
med kunskap om innehållet. Istället blev det ett övervägande kring hur viktigt
och relevant ett inlägg behövde vara för att publiceras vidare från sin egen profil,
detta var något som uteslutande gällde vid användandet av Facebook.
Nedanstående citat belyser vikten av en “säker” källa:
”Om det är så att jag ska dela någonting då ska jag tänka på källan, är det
här sant eller inte.”
När andra sociala medier diskuterades framgick istället en tydligare bild kring
vilken typ av användningsområde och innehåll det användes till. Facebook hade
på så vis ett mer svårdefinierat informationsinnehåll, vilket var något som också
uppmärksammades från enkätundersökningen. Deltagarna var mer benägna att
dela med sig av sin vardag på plattformar som Instagram eller Snapchat och hade
snarare en fientlig inställning till personer som valde att göra det via sina
Facebookprofiler.

•

Vikten av flera perspektiv och ståndpunkter. En annan insikt från deltagarna var
att de uttryckte vikten av att hålla sig upplyst om andra ståndpunkter, att ta del
av flera perspektiv även om det inte speglar deras egna intressen. Citatet nedan
belyser vikten att ta del av fler ståndpunkter:
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“[..] det är viktigt att vara källkritisk och läsa flera artiklar, allt från DN,
Aftonbladet, Friatider och Etcetera. Man måste läsa sådant man inte håller
med om för att kunna ge sig in i en diskussion”
Det motsägelsefulla i uttalandet var att deltagarna uttryckte en frustration över
meningsmotståndare till den grad att de aktivt valde att avfölja personen. När de
konfronterades om denna motsägelse och problem det kan föra med sig,
beskrevs istället en hopplöshet. Hur det inte skulle spela någon roll eller att de
gett upp kampen från att tidigare varit mer benägna att ta en eventuell konflikt i
ett kommentarsfält.
De berättade även att de aktivt behövde följa andra användare, grupper eller
sidor med andra ståndpunkter för att ta del av andra perspektiv. Något som
samtliga undvek eftersom det kan leda till att andra användare får felaktig
uppfattning om deras åsikter och ståndpunkter. En annan möjlighet till att ta del
av andra perspektiv var att själv aktivt använda sökmotorn Google, men på grund
av den ansträngning som krävdes var det något som gjordes sällan.
•

Bristande kunskap kring dolda processer. Det första tillfället avslutades med hur
deltagarna trodde att deras egna flöden skiljde sig från andra användare med en
med annan typ av intresseområde. De insåg uppenbara svårigheter i att jämföra
sig med andra och fokuserade därmed istället på skillnader mellan de andra
deltagarna i gruppen. Något som var påtagligt var dock användarnas begränsade
förståelse för de dolda processer som styrde innehållet de publicerade och själva
tog del av. Några deltagare beskrev att de undvek att klicka på vissa inlägg på
grund av att de inte visste hur det skulle påverka deras innehåll. Nedanstående
citat belyser osäkerheten till den dolda processens påverkan:
”Jag tänker på vad jag klickar på för jag vet inte hur det påverkar. Länkar
som jag inte vet vad det är vågar jag inte klicka på”

•

Ingen kontroll över publiken. Som tidigare nämnt berättade deltagarna att de
sällan eller aldrig delar eller publicerar innehåll i informationsflöden. Det var
bland annat på grund av att de inte hade någon kontroll eller vetskap över hur
många andra användare som ser deras inlägg. Istället föredrog deltagarna att
publicera innehåll på exempelvis Instagram framför Facebook, eftersom de hade
en tydligare kontroll över vilka som kunde ta del av informationen. Citatet nedan
belyser hur användarna inte känner kontroll över sin publik:
“Jag känner att jag fortfarande inte vet hur mycket folk kan se på min
Facebook, som inte är vän med mig [..] Så jag delar ju inte alls lika mycket där
för jag vet faktiskt inte vad folk ser på min profil eller inte”

Workshopens andra dag, som fokuserade på scenarier, gav även insikter kring hur
användarna uppfattar sociala mediers informationsflöden, samt problematiska och
positiva konsekvenser till informationsspridning och konsumering på sociala medier. På
grund av scenariernas olikheter och extremfall grundas inte studiens prototyp utifrån
dem, istället har diskussionerna kring scenarierna bidragit till en rikare beskrivning av
användarnas frustrationer och mål i informationsflöden. Nedanstående punkter
representerar de prioriterade minusscenarier som togs fram.
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•

En kille blir nattetid misshandlad vid Stora Torg av meningsmotståndare för att
öppet ha sympatiserat med politiskparti på Facebook.

•

Ett kriminellt gäng hittar genom falsk efterlysning på Facebook, en person som
lever under skyddad identitet.

•

En tjej tar bild framför spegeln efter strandbesök och publicerar på Facebook.
Utsätts därefter för mobbning, kommentarer och trakasserier genom delningar.

Workshopen avslutades med att användarna diskuterade fram potentiella lösningar
kring de minusscenarier de tagit fram. Båda gruppernas lösningar fokuserade på att
människor skulle verifiera sina sociala medie-konton med elektroniskt ID. De uttryckte
att människor därmed skulle tänka en extra gång innan de övervägde att skriva, dela
eller kommentera olämpligheter på sociala medier. Idag beskrev deltagarna att
människor inte förstår konsekvenserna av deras eget agerande då allt sker via skärm
och inte öga mot öga. Nedanstående citat belyser hur andra användare inte tänker på
konsekvenserna:
“Man har en skärm emellan sig, man kan dela något som andra delar i samhället
tycker är provocerande. Men på internet så är det lugnt för det är ingen som
knackar på din dörr och säger att du har fel, du kan inte göra detta. Det är ingen
som säger att du kan inte göra detta”
Diskussionerna kring scenarierna har bidragit till att skapa en bild av hur användarna
resonerar kring ett scenario, samt hur de jämför problematiken mellan scenarierna. En
insikt kopplat till scenarierna var hur deltagarna rangordnade de minusscenarios som
tagits fram. Scenariot som beskrev felaktig informationsspridning var det scenario som
ansågs minst negativt av deltagarna. Under diskussionen kring scenariot om felaktig
informationsspridning resonerades det heller inte kring de perspektiv som tagits upp
dagen innan eller kring den problematik som deltagarna beskrivit.
Intervjuerna visade samma typer av användningsmönster som hos deltagarna från
workshopen. Intervjupersonerna beskrev att de trots sitt aktiva användande av
Facebook, ändå näst intill aldrig publicerade något eget innehåll. De använde systemet
på ett sätt där det primära syftet var att ha lättillgänglig kontakt med det egna
användarnätverket. Istället försöker en av intervjupersonerna minska sitt användande
genom att aktivt hålla sig borta från just Facebook. En av respondenterna beskrev
däremot hur han aktivt valde att inte ta del av diskussioner.
”Jag tycker inte att det är bra forum att diskutera saker eftersom man är anonym,
så det kan aldrig bli en vettig diskussion. Det blir för abstrakt, speciellt när folk inte
har bilder på sig själva i sina profiler”
Även om det inte alltid handlar om fullständig anonymitet så utgör det ett ytterligare
lager mellan personerna i flödet, något som tar bort den personliga kontakten. Per
beskrev också att om händelsen rör en person som han känner så skulle det istället vara
mer aktuellt att ringa upp personen i fråga med eventuella åsikter eller invändningar.
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Det centrala i nästan alla Pers resonemang är att relationen till de personer han tar del
av avgör huruvida han ger sig in i diskussioner överhuvudtaget.
Användarna beskrev annars hur deras informationsflöde generellt inte provocerade
dem speciellt mycket. Anledningen var främst att det inte uppmärksammade sådant
innehåll i någon större utsträckning men det framgick också att de aktivt valt att avfölja
personer som för dem framstått som provokativa. Deras flöde bestod numera av artiklar
om filosofiska frågor, träning eller lättsmält underhållning från rena humorsidor.
Nedanstående citat beskriver hur Karl uppfattar sitt informationsflöde i dagsläget:
”Alltså, det är ju inte supermycket jag stör mig på egentligen. Det är i så fall om jag
letar upp en specifik diskussion och jag verkligen tar till mig innehållet som det kan
vara aktuellt”

4.1.1 Designprinciper
För att ta fram en prototyp som både informeras utifrån begrepp från litteraturen samt
krav och insikter från användarna formulerades ett antal designprinciper (figur 7). Fyra
designprinciper togs fram utifrån litteraturen, och ytterligare två designprinciper
tillämpades efter insikter från workshop och intervjuer.
Resultatet från förstudien stärker två av de tidigare designprinciperna som tagits fram,
designprincipen om visningar och designprincipen om systemåterkoppling. Nedan
beskrivs mer i detalj om två nya designprinciper som formulerats utifrån litteraturens
perspektiv, men där materialet från workshopen gav beskrivning om principernas
innehåll. Designprinciperna har fungerat som vägledning för hur informationsflöden kan
designas för ökad transparens. Designprinciperna bidrog till att det sedan gick lättare
att systematisk utvärdera resultatet och därmed kunna besvara frågeställningen.
Resultatet från förstudien visade att användarna bör ha flera perspektiv och
ståndpunkter lättillgängligt i informationsflödet, utan att aktivt behöva följa specifika
grupper eller användare. Genom att ge andra perspektiv nära till hands kan fler
användare komma att läsa olika perspektiv och ta beslut efter dem, vilket också kan
motverka risken att användarna hamnar i filterbubblor. Denna insikt resulterar i
designprincipen om informationsbredd, som syftar till att göra fler perspektiv
lättillgängliga i ett informationsflöde, och i anslutning till den information som
användaren delar eller publicerar.
Förstudiens resultat visade även att användarna behöver verktyg som hjälper dem att
skapa en förståelse kring informationens omfattning och dess relation till ämnet. Genom
medvetenhet till informationens relevans och storlek i förhållande till ämnet som
diskuteras, kan användarna känna trygghet och delta i större utsträckning. Resultatet
leder till designprincipen om omfattning, och syftar till att tillgodose användarna med
verktyg så att de lättare kan skapa en uppfattning och få en överblick kring information
som delas eller publiceras i informationsflödet.
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Figur 7 - Samtliga designprinciper som informerat prototypens utformning.

4.2 Prototypkonstruktion
Som tidigare beskrivits, har studien baserats på en prototyp på ett gränssnitt av ett
informationsflöde. Sex designprinciper har legat till grund till utformningen av
prototypen (se Figur 7). Nedan visas och förklaras prototypens uppbyggnad och hur
designprinciperna tillämpats.
Designprincipen om användare exemplifieras i annotation 1 (se figur 8), som visar ett
inlägg innehållandes en artikel från en hemsida. Genom att tydligt visa avsändarens
riktiga namn, geografiska uppgifter, antal inlägg, antal följare och vilka avsändaren följer
kan andra användare ta beslut om inläggets validitet. För att få tillgång till
informationen klickar användarna på knappen “detaljer” på inlägget.
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Figur 8 - Skärmdump av ett inlägg i informationsflödet som visar vyn “Detaljer”.
Designprincipen om källan adresseras genom att tydliggöra artikelns källa på fyra ställen
i prototypen. När ett inlägg publiceras med en tillhörande artikel synliggörs källan i
anslutning till rubrik och ingress (annotation 3, figur 9), för att vara synlig när
användaren skrollar i sitt informationsflöde. Klickar användaren på detaljer visas
ytterligare uppgifter om källan, bland annat hemsidans URL och information om typ av
innehåll (annotation 2, figur 8). Genom en tidslinje kan användaren även följa
förändringshistoriken och antal delningar av ett inlägg (annotation 4, figur 10).

Figur 9 - Skärmdump av ett inlägg med en tillhörande artikel
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Designprincipen om visningar ger användarna en uppfattning om hur stor publik ett
inlägg har, och visar därför information om antal visningar (annotation 2, figur 8 och
annotation 4, figur 10). Informationen visar inte vilka som sett, utan endast antalet
användare som sett inlägget. Genom informationen kan användaren få en uppfattning
om hur många som ser ett inlägg som de själva delar.

Figur 10 - Skärmdump av funktionen “kopplingar”
Designprincipen om systemåterkoppling exemplifieras i figur 11, där användaren genom
en informationsruta kan upplysas om varför just det inlägget syns i deras
informationsflöde. Informationen beskriver om inlägget är baserat på användarens
vänners innehåll, tidigare “gillningar” och kommentarer eller om inlägget är sponsrat
från ett företag.

Figur 11 - Skärmdump på informationsruta om varför ett inlägg visas.
Designprincipen om informationsbredd adresseras genom att varje inlägg kan kopplas till
andra relevanta inlägg och diskussioner (annotation 5, figur 10). Artiklar som beskriver
samma nyhet eller händelse, men som är skrivna av olika utgivare är exempel på
information som kan kopplas till varandra. För att nå fler perspektiv klickar användaren
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på knappen “kopplingar” på ett inlägg med en tillhörande artikel. Användaren exponeras
därmed för bredare information som inte baseras på deras egna åsikter, vilket i sin tur
kan motverka selektiv exponering.
Designprincipen om omfattning upplyser användaren om inläggets relation till andra
inlägg inom samma ämne. Genom att synliggöra artiklarnas relation och storlek till
varandra kan användarna skapa en uppfattning om inläggets relevans till ett större
ämnesområde. I prototypen visas en överblick genom funktionen kopplingar
(annotation 5, figur 10), där varje artikel representeras av en cirkel. Genom funktionen
ska användarna kunna inspektera varje artikel och dess information, för att sedan
jämföra dem med varandra. Allt för att ge verktyg till att skapa en uppfattning och
överblick om artiklarna och ämnet.
Prototypen utformades medvetet utan en specifik förklaring till exakt vilka
komponenter som avgör cirklarnas storlek och avstånd. Istället var det något som
genom utvärderingen skulle testas för att ta reda på vad som är mest lämpligt för
användarna. Utvärderingen lät därför användarna själva ge en förklaring till varför en
artikel var större än en annan, och varför några artiklar var närmare varandra än andra.

5. Resultat utvärdering
I resultatkapitlet kommer insamlad data från utvärderingen presenteras. Resultatet delas
upp i de designprinciper som formulerats i studien och beskrivs utifrån användarnas
reaktioner och insikter om varje designprincip. Kapitlet avslutas med övriga resultat som
framkommit under utvärderingen.
Undersökningen visade att samtliga deltagare från start redan hade en tydlig
uppfattning om konceptet social media. De kunde med lätthet urskilja vad i prototypens
initiala utvärderingsuppgifter som representerade användare, artiklar eller andra
kommentarer. Det var inte något de själva reflekterade över vilket kan spåras till deras
tidigare erfarenheter av liknande system.

5.1 Resultat designprincipen om användaren
Samtliga respondenter läste och resonerade kring den informationen som visades om
användaren som delat ett inlägg. På grund av att informationen var synlig så upptäcktes
den och lästes, men användarens och inläggets trovärdighet validerades olika av
respondenterna. Till exempel läste och jämförde respondenterna informationen om
antal följare med antalet användaren följer. En användare med ett lågt antal följare
ansågs inte vara populär, vilket verkade påverka hur bland annat Jenny bedömde
användaren. Ola beskrev att han ofta kollade antal vänner på Facebook och “för många”
vänner indikerade en varningssignal eftersom det kunde beskriva en ytlig person. Josef
hade svårigheter att förklara hur han gjorde sin bedömning baserat på antal följare, men
att det låg i bakhuvudet om hur han bildade uppfattning om en användare. Nedan citeras
ett resonemang kring informationen om följare:
“Det är väl ganska standard när man kollar på dem första gången, hur många
följare folk har eller hur många vänner det är. Det säger väl ganska mycket om
vänskapskretsen. Ska jag vara lite fördomsfull så kan jag allt tycka att folk med
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väldigt, väldigt många vänner, om vi snackar över tusen. Att det känns lite mer som
en ytlig människa kanske.
– Ola
För både Sofia och Jonas påverkades validiteten för en användare av antal inlägg
användaren hade skrivit, men deras resonemang skiljde sig från varandra. Jonas beskrev
att användare som frekvent delade inlägg gav ett intryck att de var störande, och
därmed kunde de plockas bort om inläggen som delades var ointressanta.
“[...] men alltså det beror på om jag är intresserad av de som han tar upp. Skulle
han ha sådär 2000 inlägg så hade jag la inte trott på honom jättemycket”
– Jonas
Sofia ansåg istället att en användare som delat ett fåtal inlägg var mindre trovärdig.
Detta belyses i nedanstående citat:
”[..] eller om man ser såhär att det är någon på sociala medier och det är deras
första inlägg så kanske inte den är lika trovärdig som en som har flera hundra
inlägg.”
– Sofia
Fyra av sex respondenter beskrev att de själva idag inte undersöker vem användaren är
som delar, och att statistiken i prototypen var ointressant. De beskrev att det viktigaste
var om artikelns ämne var intressant, om den hade en lockande rubrik eller om artikeln
grundade sig i en, enligt respondenterna, “säker” källa. Nedan visas ett citat som belyser
detta:
“Nej jag brukar inte klicka på så mycket. Jag brukar titta på rubriken typ och sedan
bara, nja det var inte så kul. Det är typ om jag vet vem det är men om det bara är en
helt random så struntar jag ju i det typ. “
– Jenny
Trots detta framkom det, i den efterföljande intervju, att deltagarna idag börjar med att
utläsa vem användaren var som delat informationen på t.ex. Facebook. Fyra av sex
respondenter sa emot vad det själva hade sagt under användbarhetstestet, vilket pekar
på att respondenterna inte själva inser att deras sätt att läsa information påverkades av
vem användaren är som delar. Det framgick att de tog beslut efter förutfattade meningar
om vilka typer av personer som delar vad och att det också styr huruvida informationen
läses överhuvudtaget. En annan faktor när det kommer till validering är användarens
relation till den som publicerar.
“Det är klart att det finns vissa personer, typ tränare som jag haft mina dagar som
jag tycker har en auktoritet och en grundvettighet. Så om de delar en artikel så är
det klart att jag ser på den artikeln med någorlunda andra ögon, det får jag väl
säga. ”
– Isak
Resultat från utvärderingen av designprincipen om användaren visar att samtliga
respondenter uppmärksammar avsändarens identitet och målar upp en initial bild över
personen som publicerar utifrån egna tolkningar av de parametrar som finns att tillgå.
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5.2 Resultat designprincipen om källan
Samtliga deltagare ansåg att källan till artikeln var det som avgjorde validiteten kring ett
inlägg. Deltagarna indikerade att de upplystes om källan på fyra platser i prototypen,
vilket beskrev som positivt då den inte gick att missa. Ytterligare så uppmärksammades
det även att källans URL var utskriven i prototypen, vilket gav ytterligare skäl till att
källan var pålitlig. De beskrev att källor de kände igen sedan tidigare, som Aftonbladet,
DN eller SVT Nyheter, ansågs mer pålitliga än källor som de tidigare aldrig läst, som
exempelvis Resumé. Källan och dess trovärdighet bestämdes utifrån respondenternas
egna erfarenheter och personlig värdering av den, vilket skiljde sig mellan deltagarna.
Nedanstående citat belyser hur personlig värdering avgör vikten av källan och dess
trovärdighet:
“Ne men alltså alla svenska tidningar, Aftonbladet, Expressen de vinklar ju på sitt
sätt också, men om man säger TT, DI, DN.. det känns som att DN ligger högre än
Aftonbladet t ex. Aftonbladet känns mer som en reklamtidning typ. [...] Jag går efter
det jag känner till, alltså och om jag känner till tidningen eller om jag känner till
var den delas ifrån och baserar nog trovärdigheten utifrån det.”
– Jenny
En annan faktor som var av betydelse när deltagarna värderade ett inlägg var
kommentarerna från andra användare. Genom att läsa kommentarerna ansåg
respondenterna uppfatta vad artikeln handlade om, vad som diskuterades samt att det
även var ett sätt att hitta andra artiklar kopplat till diskussionen. Tre av respondenterna
läste kommentarerna till en artikel för att avgöra om den var av intresse, om så var fallet
kunde respondenterna gå in på källan för att läsa artikeln. Nedanstående citat belyser
hur kommentarer skapar interesse för en artikel:
“Det är väl framför allt nyhetsartiklar och debattartiklar som dyker upp i
flödet, så är nog det första jag kollar på vad folk har skrivit om det. Kanske
bara kollar snabbt på titeln och sen vart det kommer ifrån ursprungligheten.”
– Ola
Något som inte ansågs betydande för trovärdigheten av ett inlägg var antalet delningar,
detta indikerade bara på hur populärt inlägget var eller var en förklaring till varför
inlägget visades i deras informationsflöde. Respondenterna hade inget större fokus på
delningshistoriken, informationen lästes och inget längre resonemang gavs kring varför
den visades.
Resultat från utvärderingen av designprincipen om källan visar att den utgör en viktig
faktor när det gäller att värdera artiklars trovärdighet. Vid läsning av en artikel så spelar
även andra faktorer in, såsom andra användares kommentarer, rubriksättning och antal
delningar. Resultatet visar att information läses och uppmärksammas lättare när källan,
URL till ursprungssidan och datum är tydligt exponerade, på flera platser.

5.3 Resultat designprincipen om visningar
Konceptet med visningar visade sig vara mindre tydligt för deltagarna. Mycket kretsade
kring vad som definierades som en faktisk visning och till vilken komponent i
gränssnittet denna var kopplad. Användarna hade egna resonemang kring vad en
visning betydde för dem där gruppen var konsekvent i att visningen behövde en aktiv
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handling för att registreras. Att som användare endast skrolla förbi och räkna detta som
att ha sett ett inlägg var något som föreföll orimligt, vilket förstärks i följande citat:
”Oavsett om man sett att det visas så har inte det att göra med hur många
som sett det. För man sitter ju ofta och skrollar utan att faktiskt tänka på vad
man scrollar förbi. Då skulle inte jag räkna det till att man visat eller sett det”
– Jonas
Utifrån när en visning registreras uppstod också oklarheter vilket steg visningen
relaterades till. Om den syftade till att upplysa om antal visningar för inlägget i sig eller
för själva artikeln. Hur många som ser har däremot inflytande över i vilken utsträckning
deltagarna väljer att publicera innehåll. Jonas håller sig från att dela information då det
stora antalet användare som kan ta del av innehållet avskräcker. Ju fler personer som
ser det någon publicerar, desto fler kan också bilda en uppfattning om dig som
person. På så vis uttrycktes en känsla av att Facebook idag har ett för stort
användarantal.
Jenny hade ett resonemang där hon ena stunden hävdade att visningar som koncept inte
var något hon reflekterade över, för att i ett senare svar beskriva hur antalet användare
som kan se ett inlägg kunde påverka beslutet att publicera eller inte. Då Jenny också
beskriver hur hon ofta använder Facebook för att oupptäckt samla information om
andra personer, hade personliga visningar hindrat hennes möjlighet att hålla sig gömd.
Sofia beskrev hur hon kunde se fördelar med att se antal visningar som är direkt
kopplade till artikeln men tyckte att det kunde bli för intimt vid personliga inlägg.
Fördelarna med att i detalj kunna se vilka som sett ett inlägg men som inte aktivt
reagerat väger inte upp känslan personen riskerar att få när denne blir ignorerad.
”Det är dumt att man kan se det i grupper. Det är ju när man är mindre än 250
personer i en grupp och då syns det. Det blir ju väldigt tydligt när 150 personer sett
ett inlägg men inget kommenterat.”
– Sofia
Däremot såg inte alla det på samma sätt. Josef beskrev hur det i vissa sammanhang, som
inom interna grupper, kunde vara till hjälp för att avgöra ifall någon tagit del av
informationen men av någon anledning inte gett något svar.
”Ja men där kan det vara bra om man frågar någon i klassen om när vi börjar
skolan och att man då kan man se om folk har sett det men valt att inte svara.”
– Josef
Visningar uppfattas således som något positivt när de används vid offentliga inlägg
kopplat till artiklar. Åsikterna skiljer sig huruvida det borde finnas vid personliga inlägg
och om de då ska visa fullständiga namn eller hållas dolda för att motverka negativ
gruppmentalitet.
Resultatet från utvärderingen av designprincipen om visningar, pekar på att den
upplyser om två skilda delar i prototypen: visningar för ett inlägg och visningar för en
artikel. I båda hänseenden lästes informationen och användes för att resonera kring en
artikel eller kring ett inlägg.
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5.4 Resultat designprincipen om systemåterkoppling
Återkoppling från systemet togs emot positivt av samtliga respondenter. Genom
upplysningen beskrev deltagarna en förståelse kring att det fanns ett underliggande
system som påverkade innehållet de såg i informationsflödet. Josef var den enda som
antydde en viss tveksamhet till återkopplingen, han tvivlade på om systemet skulle vara
tillräckligt träffsäkert för att kunna visa och ge rätt information, men trots detta
uttryckte han att informationen var intressant. Sofia beskrev att systemet kändes
smartare när den visade informationen i varje inlägg samtidigt som Jenny beskrev att
det var intressant att se de olika förklaringarna till att varje inlägg visades. Citatet nedan
belyser en positiv syn på informationen:
“Det är ju faktiskt smart att så man vet varför… Det känns lite mer tryggt på något
vis för annars så vet man typ inte om det är reklam eller om det är att man har följt
någon själv som man följde för längesen men som man kanske inte längre vill följa.
Så det ger ju lite mer tydlighet i sitt flöde”
– Sofia
Jonas, Sofia, Josef, Ola och Jenny berättade att de någon gång reflekterat kring varför
vissa inlägg visades på Facebook, men att Jonas då var den enda som funderat på vilken
information som han faktiskt missat. Isak beskrev att han inte reflekterat alls över
varför vissa inlägg syns i hans flöde på Facebook, men att han tyckte det var bra på
Facebook att han kunde se om någon har gillat eller kommenterat ett inlägg. Av de fem
respondenter som funderat kring varför inlägg visades var det bara Ola som förklarade
att han förstod hur systemet fungerade, att informationen synliggörs efter hur han har
agerat på Facebook. Jonas och Sofia beskrev att de tänker på vad de gör på Facebook för
att de inte vill påverka systemet. Jonas berättade att han “gillade” inlägg mindre på
Facebook för att han annars bara får upp information från okända användare. Sofia
påverkades genom att hon inte ville “tagga” andra användares namn i virala inlägg, på
grund av att hon tänkte att inläggen synas mer i hennes informationsflöde.
“[...] jag gillar mindre överlag för det kommer bara upp saker från så långt bort
ifrån i nätverket. Men jag vet ändå om vi säger om någon i min närhet har skrivit
fast det hade jag inte fått upp och jag vet inte varför jag inte har fått upp det. För
jag gillar ju inget på Facebook så den kan ju inte kopplas till det.”
– Jonas
Josef och Jenny beskrev en irritation till Facebook eftersom de ansåg att nästintill allt
innehåll i deras information var irrelevant till vad de är intresserade av. Josef jämförde
sitt informationsflöde med ett ostädat garage där det bara slängs in skräp, och att det nu
gått för långt att han inte orkar städa upp eller bry sig längre. Anledningen kan spåras
till att hans Facebookprofil förändrats över längre tid där innehåll och gamla kontakter
tappat personlig relevans.
Resultatet visar att designprincipen om systemåterkoppling upplyste användarna om att
det fanns ett underliggande system som styrde innehållet. Informationen berättade
varför ett inlägg visades i informationsflödet vilket bidrog till att användarna upplevde
systemet som smartare och tryggare.
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5.5 Resultat designprincipen om informationsbredd
Resultatet visar att respondenterna idag förbiser information som saknar direkt
koppling till det egna personliga kontaktnätet. Informationsflödet beskrivs som tråkigt i
vad som uppfattas som intressant innehåll och att det numera uteslutande består av
virala videoklipp och listor med lockande rubriker. Istället berättar exempelvis Ola att
han därför vänder sig till andra kanaler för att ta del av information. Fyra av
testpersonerna beskriver också hur de saknar energi för att tillgodose sig information
utanför Facebook. De berättar hur de prioriterar källor utifrån hur väl de känner till
utgivaren.
”Så finns det en från Resumé, den kanske jag inte tycker är jättebra, det är inget jag
känner till så. Då hade jag nog gått till Aftonbladet och den med flest visningar eller
delningar”
– Jenny
I de fall där respondenterna väl gjorde ansträngningar till att ta del av ytterligare
information använde de flesta sökmotorn Google och det är främst Sofia som gör
omfattande research kring informationen som finns i hennes flöde.
”Jag går ju in och läser Fria Tider ibland också för att få en annan uppfattning. Jag
skulle aldrig dela någonting från en sida som jag inte kollat upp vad det är”
– Sofia
Sofia såg därför också uppenbara fördelar med att på ett smidigt sätt kunna ta del av
andra perspektiv, något som var talande för näst intill hela gruppen. Att på så sätt slippa
använda sökmotorer för att hitta artiklar som hanterar samma ämne eller diskussion.
Isak var den som visade minst intresse av diskussionerna i sitt informationsflöde. Han
beskrev istället andra profiler som med ett uppbyggt förtroendekapital fungerade som
säkra källor där information också representerade och styrde hans personliga
ställningstagande inom ett aktuellt ämne.
Resultatet visar att designprincipen om informationsbredd ger användarna fler
perspektiv och pekar på att de i större utsträckning tar del av information som finns
lättillgänglig. Användarna uttryckte det som positivt när minimal ansträngning
behövdes för att tillgodose sig med ytterligare perspektiv kring ett ämne. Något som
respondenterna i sin tur beskrev kunde leda till att fler också tar del av andra
perspektiv.

5.6 Resultat designprincipen om omfattning
Då respondenterna saknade tidigare erfarenhet kring de delar av gränssnittet som
visade olika perspektiv på artiklar, fick därför moderatorn beskriva verktyget för Sofia,
Jenny och Jonas samt hur det fungerade. Jonas och Jenny förklarade att de först tänkte
att kopplingarna mellan cirklarna hänvisade till vilka artiklar som tagit information från
varandra. Sofia beskrev att den största cirkeln var källa till de andra artiklarna. Efter en
kort förklaring till hur vyn fungerade var mottagandet positivt, och att de själva skulle
tänka sig använda funktionen om den funnits tillgänglig. Sofia och Jenny beskrev att
andra människor lättare kan värdera och ta beslut om en artikel genom att resonera
kring visningar, delningar, kommenterar och källor. Ola beskrev bland annat att han fick
en snabbare uppfattning om ett ämne eftersom det fanns tillgång till flera artiklar,
samtidigt som han fick en överblick över hur andra användare kommenterade de olika
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artiklarna. Josef berättade att det var intressant att vissa artiklar var svar på varandra,
och att han idag inte sett det om artiklarna inte visats i hans informationsflöde på
Facebook. Citatet nedan exemplifierar hur Jenny upplevde funktionen:
“[..] var det ju jättebra att man kunde se vilken som hade mest läsningar och
delningar och sånt. Och där ser man ju också källorna, eller vilken hemsida det
kommer ifrån. Där kan man ju välja olika också, alltså vilken vill jag läsa. Så det är
ju bra”
– Jenny
I uppgiften att förklara storlek och avstånd mellan cirklarna resonerade samtliga att
antal delningar, visningar och kommentarer avgjorde storleken på cirklarna. Deras
avstånd hade de däremot svårare att resonera kring. Jenny tänkte bland annat att det
bara var rent estetiskt och Josefs uppfattning var att det inte hade något att göra med
deras geografiska plats. Jonas sade att avstånden kanske syftade på att kopplingen till
artiklarna, att större avstånd betyder mindre koppling. Sofia, Ola och Isak gav ingen
förklaring till avstånden. Nedanstående citat visar ett resonemang kring storleken:
“Det borde väl ha och göra med hur många delningar de har. Kollar man här så har
den ganska liten ring. Aftonbladet har en jättestor. Avstånden då... Det är nog svårt
att se just på den här plattformen kanske”
– Ola
Resultatet från designprincipen om omfattning visar på att användarna fick en bättre
överblick kring ett ämne, och kunde därmed resonera och jämföra flera artiklar med
varandra. Användarna uttryckte även att de fick en snabbare uppfattning kring ett ämne,
än om de skulle behöva söka efter relaterad information själva.

5.7 Övriga resultat
I undersökningen uppkom även ytterligare beskrivningar från respondenterna som inte
går att hänvisas till någon av de designprinciper som studien utgår i från. Resultatet
leder till ytterligare aspekter som kan vara viktiga för design av informationsflöden, som
också kan leda till ökad transparens.
5 av 6 respondenter är missnöjda med sitt informationsflöde på Facebook, på grund av
att informationen inte är anpassad efter vad de efterfrågar. Deltagarna tyckte att
informationsflödet bara var fyllt med ointressant innehåll, de förstod inte hur systemet
kunde ge information som inte passade dem. Josef uttryckte bland annat att han hade
gett upp sitt hopp om att kunna få mer anpassat innehåll i sitt informationsflöde, Jenny
beskrev att det ofta kom upp irriterande information om saker som hon inte bryr sig om.
Olas missnöje ledde till att han ofta öppnar Facebook och börjar läsa i
informationsflödet, men snabbt går över till diskussionsforumet Reddit istället. Citatet
nedan belyser missnöjet till informationsflödet på Facebook:
“[..] min Facebook fylld med så mycket skräp så det representerar inte hur jag är i
egentligen tror jag så det spelar inte så stor roll. Hade jag fått göra om och bygga
om mitt Facebook och utifrån det då kanske det hade varit lite mer intressant. Det
har varit i så många år nu så det har bara slängts in grejer.”
– Ola
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Missnöjet med innehållet på Facebook framgick även under workshopen som
genomfördes i förstudien. Deltagarna beskrev även sin frustration till innehåll, ofta
kopplat till andra användare. Deltagarna beskrev att andra användare delade
information utan att vara källkritiska, vilket förklarades som en anledning till varför
innehållet i informationsflöden ser ut som den gör. Irritation till andra användare
framgick även i resultatet från utvärderingen, där ofta andra användare delar
information som är provocerande. Respondenterna beskrev även att andra användare
inte var källkritiska när de delade information, och att det som delades kan vara rykten,
satirartiklar eller vinklade artiklar. Nedanstående citat belyser hur andra användare
uppfattas i informationsflöden:
“Alltså, jag själv är ju källkritisk, men andra kan det ju vara bra för som inte... som
tror på allt de läser, ”ah det här är för dåligt” men det är ju typ en viss typ av folk
som delar sånt också.”
– Jenny
Trots missnöjet med innehåll på informationsflödet, och till information som andra
användare delar var deltagarna, både från workshopen och utvärderingen, tydliga med
att de inte själva delade information på Facebook. Anledningen till att de inte bidrar med
innehåll på Facebook var bland annat på grund av att de har för många vänner som kan
se eller att de behöver känna sig helt säkra kring den information som de delar. En
annan anledning var också risken att andra användare skapar en felaktig uppfattning av
deras personlighet, som inte överensstämmer med deras egen bild av sig själva.

6. Analys och diskussion
I kapitlet behandlas resultatet utifrån det teoretiska ramverk som studien grundats på.
Ramverket fungerar som en lins för att kunna analysera och jämföra resultaten i
förhållande till tidigare studier. Genom analysen har resultatet tolkats efter vad det
egentligen betyder. Kapitlet avslutas med en diskussion med ett reflekterande perspektiv
kring ämnet och resultaten.

6.1 Utvärdering designprinciper
Utvärdering av designprincipernas har haft som mål att undersöka hur väl de har
bidragit till ökad transparens i informationsflöden. I linje med de centrala delar som
identifierats från litteraturen, syftar designprinciperna att ge ökad transparens till
användare, information och dolda processer.

6.1.1 Designprincipen om användaren
Utvärderingen visade att samtliga respondenter läste den kontextuella information som
presenterades om avsändaren och resonerade kring hur informationen skulle värderas.
Faktorer som antalet användaren följer, antalet följare och tidigare inlägg jämfördes
med varandra för att kunna validera användaren. Från den teoretiska bakgrund som
studien grundas på kan demografiska uppgifter och en användares riktiga namn fungera
som de sociala signaler som behövs för att stärka tillit mellan avsändare och mottagare
(Cosley et al., 2005; Stuart et al., 2012).
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Resultatet från utvärderingen visade att tilliten mellan användare kunde avta om
informationen som uppfattades som negativ utifrån användarens. Till exempel
uttrycktes en misstro mot användare som inte klassades som populära eller där ett för
stort antal vänner kunde indikera på ytlighet.
Kontextuell information kring avsändaren upplevs utgöra en betydande roll när en
användare ska validera och ta till sig information om en användare. Utvärderingen
pekar på att informationen användes likt sociala signaler där faktorer kring valideringen
av information kunde utgöras av användarens relation till avsändaren. I utvärderingen
resonerade respondenterna kring huruvida avsändaren var någon okänd, en gammal
vän eller om de hade en nära relation. De prioriterade information från användare som
de hade en nära relation till, och undvek information från användare vars identitet de
inte kände samhörighet med.
Konsekvenser till hur respondenterna validerade en användare kunde leda till att de i
sin tur valde att avfölja användare eller att de började följa nya användare, allt beroende
på vilket sätt de uppfattade användarens kontextuella information. Att människor
föredrar att ta till sig information som överensstämmer med deras egna åsikter beskriv
som selektiv exponering (Munson et al., 2013; Liao et al., 2015). Resultatet från
utvärderingen visar att designprincipen om användaren kan bidra till att motverka
selektiv exponering, genom att inte göra informationen om avsändaren helt transparant.
Information om grupper, sidor samt vilka användare avsändaren följer bör därför
undvikas för att inte styra in användarna i in filterbubblor.

6.1.2 Designprincipen om källan
Undersökningen visade att det mest centrala en användare gör är att värdera källan
utifrån egna värderade kriterier. Dessa kriterier bestod dels av hur välkänd källan var
för användaren men även hur etablerad den är för allmänheten. Utifrån prototypen hade
respondenterna heller inga problem med att identifiera källan. Det som skiljde sig
mellan deltagarna var däremot vad som definierades som pålitligt. En tydlig
presentation av informationen gav också deltagarna möjlighet att resonera kring vad de
läste in vid en värdering av källan. Användare som tillgodoses med möjligheten att
uppmärksamma och granska andra användares aktiviteter, visar i linje med litteraturen,
vikten av att synliggöra kontextuell information (Erickson & Kellog, 2000). En
fullständig URL-adress fungerade som ytterligare komponent för att stärka en källas
pålitlighet. Som vana internetanvändare anser sig respondenterna uppfatta ifall en
artikel publicerats med en tvivelaktig URL-adress.
I vilken utsträckning en artikel blivit delad eller ”gillad” av andra användare hjälper
respondenterna att göra en bedömning om en artikels validitet. Detta är något som
bekräftas från litteraturen där reaktioner från andra influerar personer till ett större
ansvarstagande för den information som sprids vidare (Stuart et al., 2012; Suh et al.,
2008).
Det respondenterna inte reflekterade över var att även om de själva uppfattade sig vara
källkritiska och heller inte delar vidare innehåll, så förbises den informationsspridning
som sker i användarens vardag. Alltså diskussioner utanför den digitala världen som är
influerade av det som användarna tagit del av i sina informationsflöden. Det räcker
därför inte att endast beskriva sig som passiv användare och därmed inte riskera att
dela opålitlig information, när denna risk fortfarande är aktuell utanför sociala medier.
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Resultaten bekräftar därför att fokus måste ligga på en övergripande tydlighet som
oavsett källkritiskt förhållningssätt, också kan tillgodose den information som är
nödvändig för att underlätta den egna bedömningen (Liao & Fu, 2013).

6.1.3 Designprincipen om visningar
Utvärderingen visade att principen visningar kan syfta på två olika designelement i
gränssnittet. Den ena upplyser användaren om storleken på publiken för ett delat inlägg
och den andra syftar till antal visningar för en artikel. I båda fallen leder visningar till
transparens till antalet mottagare, som i sin tur verkar påverka användarna. Som
litteraturen påvisat så påverkas användarna olika beroende på publikens storlek
(Bernstein et al., 2013; Brandtzæg, 2010). Både i workshopen samt utvärderingen
beskrev användarna att de bland annat undvek att dela information då de saknade
fullständig kontroll över vilka som kunde ta del av innehållet. Det styrde också valet av
publicerat innehåll till hur ofarligt det kan uppfattas av andra. Roliga bilder, filmklipp
och listor uppfattas därmed som neutralt innehåll där risken att provocera sin
omgivning är minimal.
Det som också föreföll oklart hos deltagarna var definitionen av en visning. Att hitta
brytpunkten när en användare scrollar förbi ett inlägg eller stannar upp och läser.
Tydligare blir det när interaktionen kräver en aktiv handling såsom att expandera ett
inlägg, klicka för att läsa mer eller hänvisas till en ny sida. Detta blir också ett värde som
lättare går att ställa mot andra variabler såsom reaktioner och delningar och därmed
också ger möjligheten att ytterligare bedöma innehållet.
Sammanfattningsvis visar alltså resultatet från undersökningen att designprincipen om
visningar är splittrad i dess roll för ökad transparens. Det kan delvis beskrivas som det
totala antalet visningar till en publicerad artikel, men också en personlig komponent där
enskilda personer som kan se en användares inlägg presenteras i detalj. Med bakgrund
från litteraturen är detta något som påverkar och styr användarens beteende (Erickson
& Kellog, 2000; Gilbert, 2012), vilket talar för att designprincipen om visningar behöver
omarbetas för att tydligare adressera dessa insikter.

6.1.4 Designprincipen om systemåterkoppling
I linje med designprincipen om systemåterkoppling uttryckte respondenterna en positiv
känsla till att systemet gav en återkoppling om varför varje inlägg visades i
informationsflödet. Deltagarna beskrev att upplysningen gjorde att systemet kändes
smartare på grund av förklaringen. Som tidigare studier visat är användare omedvetna
kring hur dolda processer fungerar (Eslami et al., 2015; Hamilton et al., 2014; Lapides et
al., 2015; Rader & Grey, 2015), vilket också respondenterna beskrev både i förstudiens
workshop samt i utvärderingen. Okunskapen kring hur de dolda processerna fungerar
påverkar bland annat användarnas interaktioner med informationsflödet samt
resulterar i ett missnöje kring den information som visas. Genom att istället ge enkla
förklaringar kring om ett inlägg visas på grund av vänskap, tidigare “gillningar” eller
grupper som användaren följer kan användaren således stödjas i kring hur systemet
fungerar. I sin tur kan detta skapa en tryggare interaktion för användaren, eftersom
användaren får upplysning om vilken information som systemet utnyttjar.
Resonemanget kan kopplas till att en ständig återkoppling till användarna stödjer deras
medvetenhet och förståelse om dolda processer, utan att offra användarnas förtroende
för systemet (Eslami et al., 2015).
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Resultatet från undersökningen visar på att systemåterkoppling utgör en viktig aspekt
för att skapa tillit till informationsflödet. Systemåterkoppling gav, enligt
respondenterna, inte bara en förklaring om varför ett inlägg visades utan upplyste också
om den underliggande process som styrde deras innehåll. Upplysningen gav således
ökad transparens till den dolda processen.

6.1.5 Designprincipen om informationsbredd
Undersökningen talar för att designprincipen om informationsbredd har en betydande
roll i att motverka selektiv exponering hos användarna i ett informationsflöde. Något
som bekräftas i litteraturen som skriver att människor styr sina informationsflöden till
att endast visa innehåll som stödjer den egna världsbilden (Munson et al., 2013).
Eftersom respondenterna beskrev hur de saknade den energi som krävs för att
tillgodose sig information som representerar andra perspektiv, behöver istället
verktygen för detta ses över och optimeras för just den typen av ändamål, vilket
bekräftats tidigare i litteraturen (Liao & Fu, 2013). Respondenterna uppgav att
kopplingsfunktionen hade potential att fungera som det verktyg de behövde för att ta
del av andra perspektiv.
Undersökningen visade att användarna initialt hade svårigheter att tyda vilket avsett
syfte objekten i kopplingsfunktionen hade. Det kunde bland annat uppfattas som en
presentation av de källor som ursprungsartikeln bestod av och ledde till förvirring i de
exempel där artiklarna sade emot varandra. När konceptet klargjordes för deltagarna
framstod det däremot som logiskt. Orsaken går delvis att spåra till den begränsade
mängd innehåll som prototypen varit fylld med. Ett mer djupgående test med ett större
antal relaterade artiklar kan möjligtvis generera ytterligare insikter.
Resultaten, från både förstudie och utvärdering, visade att samtliga deltagare beskrev
vikten av att ta del av fler perspektiv när de konsumerar nyheter och information, vilket
var något som de ansåg sa sig själva göra men som många andra inte gör. Trots det
verkade deras val att konsumera fler perspektiv främst gälla när det var något de
uppfattade som intressant eller underhållande, och inte alltid när de var artiklar som
dykt upp i deras informationsflöde. Beteendet bekräftar delarna i litteraturen som
beskriver hur människor undviker utmanande eller oliktänkande perspektiv där de
istället eftersträvar konsumtion av innehåll som redan talar till användarens egna
intressen (Munson et al., 2013).

6.1.6 Designprincipen om omfattning
Respondenterna uttryckte en positiv inställning till att få tillgång till en funktion som
gav dem en överblick om olika artiklars relation till varandra. Tillsammans med andra
element som antal delningar, källor, kommentarer och visningar upplevde
respondenterna att de fick ytterligare verktyg för att lättare kunna validera en artikels
trovärdighet. De beskrev att det därmed blev svårare att inte vara källkritisk till
innehållet i informationsflöden. I prototypen fungerade delningar, källor, kommentarer
och visningar som kontextuell information, vilket gav stöd till användarna när de
validerade en artikel. Som tidigare skrivet bidrar kontextuell information till att öka
möjligheten för användare att uppmärksamma och granska andra användare och
information i digitala miljöer (Erickson & Kellog, 2000, Stuart et al., 2012).
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När en bredare mångfald av information ges behöver möjligheter att få en bättre
kontroll och överblick över informationen som synliggöras, detta var något som visades
i resultatet från förstudien. Deltagarna uttryckte att de inte kunde tänka sig dela
information om de inte var säkra på informationen, utifrån både dess källa och innehåll.
Något som beskrevs som en svårighet idag när de till exempel använde Google för att
söka efter bredare perspektiv. Genom att användarna upplevde, efter utvärderingen, att
de fick överblick kring olika artiklar, och att de fick en uppfattning påvisar
designprincipen att den ökar transparensen till information i informationsflödet. I sin
tur kan det tänkas hjälpa användarna till att känna sig säkrare kring den information de
tar till sig, och stödja det behov som uttrycktes under förstudien.
För att skapa uppfattning kring ett ämnes omfattning verkar även artiklarnas relation
och vikt spela en roll. Vikt syftar till att beskriva artiklars storlek gällande delningar,
visningar och kommentarer i förhållande till varandra. Relation syftar till att upplysa
vilken koppling artiklarna har till varandra, till exempel vilka artiklar som diskuteras
eller beskriver samma fenomen. Genom designprincipen om omfattning upplyser om en
artikels relation och storlek till ett ämne kan designprincipen även tänkas motverka
selektiv exponering. Ett sätt att motverka selektiv exponering är att ge en bredare
mångfald av information som konsumeras som i sin tur kan hjälpa människor att se
idéer som inte stämmer överens med sin egna personliga ståndpunkt (Munson et al.,
2013; Liao & Fu, 2013). Genom att designprincipen syftar till att ge användarna en
överblick och uppfattning om andra perspektiv kan det tänkas öka medvetenhet kring
andra ståndpunkter, och vidare även ta till sig andra tankesätt.

6.2 Implikationer för design av informationsflöden med ökad transparens
I analysen av resultatet framgick det att designprincipen om visningar kunde uppfattas
som två olika typer av visningar. Den första beskrev storleken på den publik som ser ett
inlägg, och den andra upplyste främst om hur många användare som öppnat artikeln och
därmed också tagit del av informationen. Båda egenskaperna bidrar med transparens
till informationsflödet men på grund av dess splittrade innebörd bör de inte inkluderas
under samma designprincip. Resultatet leder istället till att designprincipen om
visningar uteblir men att dess innehållande komponenter överförs till två andra
designprinciper.
Genom att tydliggöra den publik som tar del av ett inlägg, kan detta ge användarna
insikter om dess storlek och därmed öka transparensen till andra användare, vilket
förstärker kopplingen till designprincipen om användaren. Resultatet leder därför till att
ytterligare aspekter tillämpas i designprincipen om användaren. Tidigare innehöll
endast principen komponenter för ökad transparens till avsändaren, men genom att
även tillämpa antal visningar av mottagare kan även avsändaren uppmärksammas av
vilka användare som tar del av informationen. Som litteraturen beskrivit kan det i sin
tur bidra till ett ökat ansvarstagande till de användare som delar information (Cosley et
al., 2005; Stuart et al., 2012). Designprincipen om användaren bör istället formuleras
enligt nedan:
•

Designprincipen om användare
Information om avsändaren behöver synliggöras för användarens ska kunna ta
beslut kring informationen som delas. Information om antal visningar på ett inlägg
behövs synliggöras för att avsändaren ska uppfatta inläggets publik.
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Resultatet visade att den andra komponenten, som upplyste användarna om antalet
användare som tagit del av en information, användes av respondenterna för att resonera
kring olika inlägg och deras validitet. En starkare koppling kan göras till designprincipen
om omfattning, vilket syftar till att ge användarna fler verktyg för att kunna få en
överblick kring informationen i informationsflöde, som vidare kan hjälpa dem att bilda
en uppfattning om de olika artiklarna. Utöver de tidigare komponenter som
designprincipen om omfattning innehåller tillämpas även antal visningar av en artikel, i
sin tur kan det leda till ökad transparens till information och vidare bidra till ytterligare
verktyg till att resonera kring olika inlägg i informationsflöden. Designprincipen om
omfattning bör istället formuleras enligt nedan:
•

Designprincipen om omfattning
Användaren behöver få förståelse om informationens omfattning och dess i relation
till ämnet. Information om kommentarer, delningar och visningar för en artikel
behöver synliggöras när inlägg publiceras i ett informationsflöde.

Resterande designprinciper visar på hur transparens som koncept kan influera den
enskilda användarens val och beslut, vilket litteraturen skriver att social transparens
bidrar till (Erickson & Kellog, 2000; Stuart et al., 2012; Gilbert, 2012). En kritisk faktor
är däremot att balansen av transparens inte bör äventyra integriteten hos användarna,
men heller inte hålla dem i det dolda. Problematiken som redovisats tidigare i
uppsatsens litteraturkapitel uttrycker hur synlighet till användares identiteter väcker
frågor kring integritet och sekretess (Karahasanovic et al., 2009). Den samhälleliga
position som dagens designers har förstärks när kopplingen till dess möjlighet att
påverka och styra sina användare blir mer tydlig (Bozdag & van den Hoven, 2015). Det
som blir viktigt att reflektera över är vilken påverkan även de minsta förändringarna
kan ha på en tjänst. I synnerhet tjänster med så stor användarbas som exempelvis
Facebook besitter, vilket därför borde hanteras med varsamhet.
Med bakgrund av teorin kring selektiv exponering, där människor antas föredra
information som överensstämmer med den egna världsbilden (Munson et al., 2013), kan
det konstateras att sociala medier har en central roll till hur selektiv exponering också
kan motverkas. En ökad medvetenhet kring andra perspektiv kan leda till minskad
polarisering men detta kräver att användarna i större utsträckning behöver se över sin
egen konsumering av information på internet. De tenderar dessutom att underskatta
konsekvenserna av filterbubblor vilket ytterligare understryker vikten av att frågan
utforskas ytterligare. Speciellt ur ett demokratiskt perspektiv då människor, som
beskrivits tidigare, på grund av filterbubblor riskerar att få en snedvriden uppfattning
om sin omvärld (Bozdag & van den Hoven, 2015). Resultaten i uppsatsen har inte
identifierat någon direkt koppling mellan användarnas akademiska bakgrund och ett
eventuellt starkare kritiskt förhållningssätt. Däremot tenderade studiens respondenter
med högskolebakgrund visa ett större intresse för ämnen där källkritik är av större vikt,
såsom politik och miljöfrågor.
Det behöver också reflekteras över huruvida skulden för användarnas situation är deras
egen eller om aktörerna bakom dagens sociala medier är de som behöver ta ett större
ansvar. Sett till systemens dolda processer och dess utformning är skuldfrågan tämligen
uppenbar, vilket dessutom har lyfts i litteraturen (Munson et al., 2013). Litteraturen
uttrycker att bättre verktyg för själva presentationen av information är det som behövs
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för att hantera och motverka just selektiv exponering (Liao & Fu, 2013). Utifrån studiens
resultat pekar det på att ökad transparens till information, användare och dolda
processer är ytterligare komponenter som tillsammans kan bidra till att motverka
selektiv exponering. Uppsatsens resultat visar hur användarna idag upplever att det
krävs omfattande engagemang för att på egen hand ta del av fler perspektiv och
ståndpunkter. Det finns däremot en vilja och nyfikenhet för att ta till sig nya funktioner
och verktyg som hade underlättat processen. Då människor beskrivs som mindre
benägna att undvika eller ignorera information som kan vara användbar för den
enskilde eller där helheten bär hög kvalitét (Liao & Fu, 2013), är detta något som stärker
resonemanget ytterligare. Oavsett kan det konstateras att utformningen av ett system
bär en avgörande roll för på vilket sätt användarna tar till sig och tolkar information.

7. Slutsats
Denna uppsats har ämnat undersöka hur informationsflöden kan designas för ökad
transparens till användare, information och dolda processer. Utifrån resultaten från en
litteraturstudie och en förstudie har sex designprinciper formulerats, dessa har sedan
byggts in i en prototyp som vidare har utvärderats. Designprinciperna skapades för att
kunna adressera de aspekter som identifierats för att skapa transparens i ett
informationsflöde.
För att uppnå syftet att undersöka vilka aspekter i design av informationsflöden som är
viktiga för att användarna ska bli medveten om dolda processer, andra användare och
innehåll, genomfördes en litteraturstudie och en förstudie. Resultaten från
litteraturstudien och förstudien gav sedan underlag till att uppfylla uppsatsens andra
syfte, att formulera och utvärdera designprinciper. Sex designprinciper formulerades
och utvärderas genom ett användbarhetstest och en efterföljande intervju. Utifrån
resultaten och analysen behövdes en designprincip tas bort och dess komponenter
tillämpades istället i de två designprinciperna designprincipen om användaren och
designprincipen om omfattning. Detta bidrog även till att stärka de aspekter i design av
informationsflöden som är viktiga för ökad transparens. Resultatet av undersökningen
visar; för att skapa informationsflöden i en social medie-kontext, med ökad transparens
till användare, information och dolda processer är det fördelaktigt att designa enligt
följande principer:
•
•
•
•
•

Designprincipen om användare
Designprincipen om källan
Designprincipen om systemåterkoppling
Designprincipen om informationsbredd
Designprincipen om omfattning

Undersökningen har resulterat i designprinciper som tillsammans utgör en helhet för att
skapa transparens i informationsflöden. Designprinciperna bidrar till ökad transparens
utifrån tre dimensioner: användare, information och dolda processer. Dimensionerna
utgör en central del för att skapa transparens i informationsflöden och genom ökad
transparens kan användarna också få ökad medvetenhet kring informationen de
konsumerar, andra användare och till de dolda processer som styr deras innehåll. De
fem designprinciperna representerar det teoretiska bidrag som undersökningen
40

resulterat i och som tillsammans bidrar till hur informationsflöden kan designas för
ökad transparens. Uppsatsens praktiska bidrag utgörs av det gränssnitt av ett
informationsflöde i en social media-kontext, och visar hur designprinciperna kan
tillämpas.
Det teoretiska bidraget kan genom informationsflödets ökade transparens i sin tur leda
till en användares stärkta ansvarstagande, övergripande kontroll samt trygghet till
informationsflöden på sociala medier. Ökad transparens till information, användare och
dolda processer ämnar bidra till att motverka filterbubblor och vidare selektiv
exponering, något som beskrivs som allt mer växande problematik (Munson et al., 2013;
Haider & Sundin, 2016; Pariser, 2011).

7.1 Vidare forskning
Slutsatsen resulterar i en bild av det tänkta användningsområdet där de framtagna
designprinciperna behöver ytterligare utvärdering och utveckling för att uppnå
legitimitet. Det behövs också för att stärka befintlig användningskontext men även för
att bära relevans till framtida sociala medieplattformar samt liknande kontexter där
behovet av transparens är centralt. Utifrån uppsatsens bidrag kommer ytterligare
forskning behövas kring ämnet för att förstå och kartlägga effekterna av ökad
transparens till information, användare och dolda processer. Inte bara utifrån individen
utan även i ett större sammanhang
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Bilagor
Bilaga 1. – Enkätundersökning
Vem är du på sociala medier? Denna undersökning kommer fungera som fingervisning
för vår kandidatuppsats.
1. Kön
2. Ålder
3. Sysselsättning
1. Arbetar
2. Studerar
3. "Mellan jobb"
4. Other:
4. Studiebakgrund
1. Gymnasieutbildning
2. Eftergymnasial utbildning
3. Högskoleutbildning
4. Other:
5. Hur aktiv är du på sociala medier? Detta innefattar all form av aktivitet (läsa,
dela, gilla, kommentera, "stalka" etc.) (Ange värde 1-5).
6. Vad gör du på sociala medier och hur mycket? (Ange värde 1-5)
1. Läser/tittar
2. Kommenterar
3. Reagerar (ex. gilla, ogilla)
4. Publicerar bilder/filmer
5. Delar (sharing)
6. Övrigt
7. Vilken typ av innehåll föredrar du? Välj ett eller flera alternativ.
1. Kultur/media
2. Mat/kost
3. Politik
4. Sport
5. Teknik
6. Träning/hälsa
7. Underhållning
8. Other:
8. Finns det något som provocerar dig på sociala medier? Motivera gärna varför.
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Bilaga 2. – Workshop (del 1)
Diskussion 1
1. Hur tänker ni när ni delar eller kommenterar på sociala medier?
2. Vad avgör om ni delar ett inlägg vidare?
3. Vilket ansvar har ni när ni delar information?
4. Vad kan delning av information på sociala medier få för konsekvenser?
Diskussion 2
1. Hur tror ni andras flöden skiljer sig från erat? Här i rummet, eller med annan
bakgrund, geografisk plats etc.
2. Hur uppfattar ni innehållet i erat flöde? Vad ser ni mest?
3. Vilka val gör ni för att styra era flöden?
Diskussion 3
1. Hur skiljer sig diskussioner mellan offentliga inlägg, grupper och sidor (pages)?
2. Läser ni artiklar eller följer personer med annan ståndpunkt än er egen?
3. Hur upplever ni klimatet på facebook och hur förhåller ni er till det?
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Bilaga 3. – Workshop (del 2)
Introduktion 5 min
Vi börjar med att förklara tydligare syftet med workshopen för er, samt tydliggör vad ett
scenario är och vilka byggblock det består utav.
Nutidscenarion: 15 min
Första scenario-delen fokuserar på att få fram och kartlägger hur det idag funkar när
människor delar information, kommenterar och gillar samt tar till sig innehåll på sociala
medier.
Triggers: 5 min
Vi visar er lite exempel
Minusscenarion: 30 min
Här vill vi att ni beskriver alla negativa upplevelser, konsekvenser och utkomster ni kan
komma på. Vi vill ha scenarios utifrån både att vara avsändare av information,
statusuppdateringar etc. samt även scenarios kopplat till mottagaren.
Uppsummering: 10 min
Varje grupp kommer snabbt presentera de scenarios ni tagit fram. Därefter kommer vi
rangordna problemen, där utkomsten blir tre problem som bör prioriteras. Dessa tar vi
sedan med oss in i nästa moment.
Plusscenarion: 30 min
Utifrån minusscenariona ska ni nu ta fram positiva scenarion. Alltså hur ni önskade att
det borde se ut och fungera. Här får ni ta fram så många förslag som ni kommer på.
Uppsummering: 20 min
Grupperna presenterar sina plusscenarios och diskuterar samt summerar upp dagens
workshop.
Scenariokonstruktion:
• Scenarios är berättelser om människor och deras aktiviteter, och de fokuserar på
att beskriva vad, hur och varför en specifik situation händer.
• Man kan presentera scenarios på olika sätt, t.ex genom story boards, videoklipp
och prototyper.
• Ni kommer göra scenarios genom att besvara frågor på olika post it-lappar.
Frågorna som står på är “VEM, NÄR, VAR, VAD och HUR,
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Bilaga 4. – Intervjuguide
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kön
Ålder
Sysselsättning
Studiebakgrund
Hur aktiv är du på sociala medier?
Vad gör du på sociala medier och hur mycket?
Vilken typ av innehåll föredrar du?
Finns det något som provocerar dig på sociala medier?

_______________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

Hur tänker du när du delar eller kommenterar på sociala medier? Varför?
Vad avgör om du delar ett inlägg vidare? Varför?
Vilket ansvar har du när du delar information? Varför?
Vad kan delning av information på sociala medier få för konsekvenser? Varför?
Hur tror du andras flöden skiljer sig från ditt? Här i rummet, eller med annan
bakgrund, geografisk plats etc. Varför?
6. Hur uppfattar du innehållet i ditt flöde? Vad ser du mest? Varför?
7. Vilka val gör du för att styra ditt flöden? Varför?
8. Hur tror du diskussioner skiljer sig mellan offentliga inlägg, grupper och sidor
(pages)? Varför?
9. Läser du artiklar eller följer personer med annan ståndpunkt än din egen?
Varför?
10. Hur upplever du klimatet på facebook och hur förhåller dig dig till det? Varför?
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Bilaga 5. – Utvärdering
Vi är två studenter från Digital design och Innovation som nu skriver vår C-uppsats. För
att kunna utforska och besvara vår fråga har vi byggt en prototyp som representerar ett
informationsflöde i en social media. Med hjälp av denna utvärdering vill vi utvärdera vår
prototyp och designprinciper, det betyder att allt fokus kommer vara på prototypen och
era tankar om den, och inte på er prestation under testet.
Testets utformning
Vi kommer att utföra ett användbarhetstest som heter Think Aloud, detta innebär att
samtidigt som ni utför några uppgifter i prototypen så ska ni prata högt om vad ni
tänker. Det finns inga tankar, åsikter eller funderingar som är dåliga, utan allt ni tänker
välkomnas. Uppgifterna utgår från ett scenario, som är beskrivet nedan, så tänk er gärna
in i det scenariot när ni utför uppgifterna.
Efter själva testet kommer vi avsluta med en kort intervju, där vi kommer ställa frågor
kopplat till hur ni upplevde vår prototyp och andra reflektioner om den.
För att vi senare lättare ska kunna analysera utvärderingen undrar vi om vi kan spela in
sessionen med ljud- och bild. Ni kommer vara anonyma i vår uppsats, samt att
videoklippen endast kommer att ses av oss. Under testet kommer en av oss sitta brevid
och föra anteckningar, samt eventuellt ställa enkla frågor under uppgifterna.
Scenario
Du sitter hemma i soffan och surfar. Det var ett tag sen du var inne på NewFeed, som är
den sociala media du använder mest. Du går därför in och kollar vad du missat sen sist. Du
loggar in och öppnar nyhetsflödet..
Uppgifter
1. Hitta ett inlägg som delats 189 gånger och berätta vem användaren är, vad som
har delats och när inlägget delades.
2. Patricia Andersson har delat ett inlägg som nu syns i ditt informationsflöde. Ta
reda på vart inlägget delades ifrån, och hur många gånger den har delats.
3. Hitta inlägget om Lejonkungen, berätta så mycket du kan om användaren som
delat inlägget.
4. Inlägget som Per Lindqvist har publicerat, vilken information ser du tilhörande
artikeln?
5. Från vilken hemsida kommer artikeln infrån?
6. Vad kan du berätta om inläggets historik?
7. Hur många inlägg visas i ditt flöde?
8. Det finns en ikon av ett frågetecken på varje inlägg, vad berättar den
informationen?
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9. Ta reda på varför varje inlägg visas i ditt informationsflöde.
10. Hur många har delat inlägget från Jimmy Lindholm?
11. Ta reda på hur många visningar inlägget har.
12. NewFeed har gjort en uppdatering, och det finns nu en ny funktion som heter
”kopplingar”, fundera och berätta hur den fungerar.
13. Du läser inlägget om ”Bojkotta inte mig - fortsätt köpa mjölk!", hitta en artikel
som du tycker relaterar till den.
14. Vad kan du hitta för information om artikeln nu hittade?
15. Vilka andra ståndpunkter/Utgivare finns och hur skiljer sig dessa från varandra?
16. Vad betyder avstånd mellan kloten?
17. Vad betyder dess storlek?
18. Du är inne på inlägget om ”Aftonbladets larm: lejonkungen” och bestämmer dig
för att läsa om fler perspektiv, hur bär du dig åt?
19. Hur många andra bubblor ligger i anslutning till inlägget
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