Södertörns högskola | Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik
Kandidatuppsats 15 hp | Medieteknik C | Höstterminen 2015
IT, Medier och Design-programmet

Visualisering av trovärdighet
En undersökning av ett poängsystem som
hjälpmedel vid trovärdighetsbedömningar av
nyhetsartiklar på webben

Av: Axel Jonsson och Magnus Ulenius
Handledare: Anders Green

Abstract
Along with the Internet and the increased flow of information that follows, it’s now a fact that
everyone have the ability to publish information that could theoretically reach hundreds of
thousands of people. Several studies point to similar problems and believe that Internet users
generally lack the knowledge required to assess the credibility of various web content. This
means that the need for a tool to help users with web credibility assessment have never been
greater. With this report we try to study the effects this kind of tool would have on the users
and to what extend they are affected by it. We have performed a quantitative survey study in
which the majority of the questions concerning which one of two news articles the
respondents considered to be the most reliable. This was done in between two groups that
would act as control groups for one another. They were also unaware of each other’s
existence and the respondents were recruited voluntarily through Facebook. The study shows
that visual representation of articles web credibility has little to no effect on the subjects
responses apart from two major genres. Future studies should examine these specific genres
and their impact on web credibility assessment.
Keywords: Checklist approach, Credibility assessment, Credibility evaluation, Credibility
visualisation, Credibility score, Criteria for web credibility assessment, Web credibility.
Nyckelord: Källkritik, poängsystem, trovärdighet, trovärdighetsbedömning, trovärdighetspoäng.
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1. Inledning
I och med det ökande informationsflödet på internet och i sociala medier, tillsammans med
det faktum att gemene man nu kan publicera information som har möjligheten att nå
miljontals människor har källkritik blivit oerhört viktigt för alla typer av internetanvändare
(Alexanderson, 2012; Huang, 2013; Metzger, 2007). Under de senaste åren har flera röster
höjts kring ämnet källkritik och vikten av att förhålla sig kritiskt till information. Ett exempel
på detta är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som gick ut med en uppmaning till
svenska folket att vara mer källkritiska och vara försiktiga med vad de delar vidare på sociala
medier (MSB, 2015).
Det faktum att användare av sociala medier tenderar att sakna källkritik när de delar innehåll
på sociala medier (Nyheter24, 2013) är ytterligare en faktor som motiverar att genomföra
denna studie. I god tro delar användare facebookinlägg med fabricerat innehåll, till exempel
efterlysningar av kidnappade barn där det senare visat sig att inlägget är fiktivt och egentligen
skapats av mobbare till barnet i fråga (Nyheter24, 2013b). Problemen med bristande källkritik
kan bidra till många negativa konsekvenser, som i detta exempel där det bidrar till ökad
nätmobbing.
Flera studier pekar på samma problematik och menar att internetanvändare generellt saknar
den kunskap som krävs för att bedöma trovärdigheten hos olika webbinnehåll. Metzger (2007)
menar att användarna också tenderar att lägga ner relativt lite tid på sin
trovärdighetsbedömning.
“Moreover, people report verifying the information they find online for its credibility
only ‘rarely’ to ‘occasionally,’ and tend to use verification strategies that require the
least effort to perform.”
(Metzger och Flanagin, 2007, s. 213)
Detta har lett till att många forskare försökt utveckla system som betygsätter olika webbkällor
och visualiserar deras trovärdighet med hjälp av en poäng för att underlätta och göra
användarnas trovärdhetsbedömning lättare att genomföra.
Det har både forskats kring automatiserade system (Aggarwal, et al. 2014; Jaho, et al. 2014;
Olteanu et al. 2013; Liu, et al. 2015) som betygsätter källor efter ett antal kriterier och kring
system baserade på crowdsourcing (Eriksson, M. 2010). Sådana system bygger på att
användarna kollektivt betygsätter webbsidor och deras innehåll för att på så sätt presentera en
gemensam bedömning av trovärdigheten hos informationen/källan för andra användare
(Papaioannou, et al. 2012; Huang, et al. 2013).
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Den forskning som gjorts i ämnet befinner sig i ett tidigt stadium och är ofta teoretisk (Huang,
2013; Jaho et al. 2014). De praktiska framsteg som gjorts har fokuserat på tekniska lösningar
och består till stor del av prototyper. Enligt vår vetskap har dessa inte testats på användare för
att undersöka hur de påverkas av ett sådant system och om det skulle leda till ökad källkritisk
förmåga hos användarna. Exempel på sådana system är CredibleWeb (Huang et al. 2013) och
Alethiometer (Jaho et al. 2014).

1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett poängsystem för trovärdighet påverkar
användares förmåga att göra en trovärdighetsbedömning av innehållet i nyhetsartiklar på
internet ur ett MDI-perspektiv (människa-dator interaktion) och hur de påverkas om de får ta
del av en poäng som representerar artikelns trovärdighet. Studiens syfte är explorativ och
ämnar undersöka hur internetanvändare uppfattar ett poängsystem som hjälpmedel för
trovärdighets- bedömning och hur de ställer sig till ett sådant koncept.

1.2 Frågeställning
Den övergripande frågeställningen för vår undersökning är formulerad på följande sätt:
Hur påverkas internetanvändare och deras trovärdighetsbedömning av ett system som
visualiserar informationens trovärdighet med ett poängsystem?
En mer specifik fråga som vi ämnar besvara med denna undersökning är: Kommer ett
poängsystem bidra till att användare i större utsträckning väljer nyhetsartiklar med högre
poäng som den trovärdigaste källan än en kontrollgrupp som gör en egen subjektiv
trovärdighetsbedömning av samma artiklar utan poäng?

1.3 Avgränsning
Denna studie är avgränsad till att endast använda nyhetsartiklar som information att bedöma
och poängsätta. Nyhetsartiklar definieras i denna uppsats som artiklar som objektivt syftar till
att beskriva och förklara händelser och företeelser. Detta är på grund av att undersökningen
bör vara fri från personliga åsikter och subjektivitet. Av denna anledning har nyhetsmaterial
som till exempel debattinlägg och ledarartiklar inte tagits med i undersökningen. Denna
avgränsning anser vi också vara lämplig i sammanhanget eftersom forskning pekar på att
nyheter är den typ av information som bland svenskar delas mest på sociala medier
(Wadbring, et al. 2014).
Vår undersökning ämnar inte testa en specifik metod eller ett specifikt poängsättningssystem
utan riktar sig istället till att undersöka hur trovärdighetspoäng skulle påverka användare och
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deras trovärdighetsbedömning. Detta motiverar också varför vi valt att utesluta vissa kriterier
som fanns med i poängsättningsmetoden som presenteras i kapitel 3.1 på sidan 10.
Vi ämnar inte svara på om det är etiskt korrekt att betygsätta källor eller undersöka vilka
risker som kan finnas med detta, eftersom ett poängsystem skulle kunna leda till att viss
information filtreras bort. Ett exempel på detta skulle kunna vara att en källa väljer att inte
publicera artiklar som har lägre en viss trovärdighetspoäng. Denna studie syftar alltså endast
till att undersöka om ett poängsystem har en påverkan på användares bedömning av
trovärdigheten hos olika nyhetsartiklar.

2. Bakgrund
Bakgrundskapitlet går igenom teori och forskning kopplat till ämnet källkritik som är relevant
för denna undersökning.

2.1 Begreppsdefinition
I begreppsdefinitionen listar vi viktiga begrepp som återkommer i studien.

2.1.1 Trovärdighet
Vi har valt att definiera begreppet trovärdighet på ett något avvikande sätt jämfört med andra
forskare inom området. Flera forskare (Fogg et al. 1999; Shah, et al. 2014; Metzger, 2007)
menar att trovärdighet är en typ av kvalitet som varje person uppfattar subjektivt när hen
kommer i kontakt med någon typ av information. Nyckelkomponenterna för begreppet är
enligt Fogg (1999) och Metzger (2007) tillförlitlighet (eng: trustworthiness) och expertis (eng:
expertise). Tillförlitlighet handlar om avsändarens opartiskhet, och expertis handlar om
avsändarens erfarenhet och kunskap kring ämnet som informationen handlar om. Genom en
samlad bedömning av dessa komponenter gör man enligt författarna en subjektiv
helhetsbedömning av trovärdigheten hos informationen.
Fogg (1999), Shah (2014) och Metzers (2007) definition av begreppet blir problematisk för
oss att använda eftersom det i vår undersökning presenteras en trovärdighetspoäng som vi
försökt göra så objektiv som möjligt (genom att utesluta subjektiva kriterier för
trovärdighetsbedömning) givet de resurser vi haft tillgång till. Testpersonernas egen
bedömning av trovärdigheten behöver nödvändigtvis inte stämma överens med den poäng
som artikeln fått enligt vår modell, vilket kan leda till felmätningar i undersökningen. Dock är
detta inget som vi har kontroll över, men ändå fått förhålla oss till och istället försöka
minimera inflytandet av subjektiva element. Detta stöds också av det som Fogg (1999), Shah
(2014) och Metzger (2007) pekar på – att trovärdighetsbedömingar alltid har en inneboende
subjektivitet. Därför så har vi varit tvungna att definiera begreppet annorlunda för att det ska
vara användbart i denna studie.
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I denna studie definieras begreppet trovärdighet i termer av verifierbarhet och opartiskhet.
Information som anses vara trovärdig är sådant som går att verifiera mot andra källor med
hjälp av metadata innehållande till exempel vem som är avsändare, referenser till empiriska
undersökningar och när informationen publicerades. Trovärdig information definieras också
som sådan information som är objektiv på det sätt att avsändaren försöker beskriva
verkligheten på ett så korrekt sätt som möjligt utan vinklade åsikter. Artiklarna som ingår i
enkätundersökningen består således endast av artiklar som förklarar och beskriver händelser
eller fenomen (i motsats till opinioner, debatter och åsikter). Som utgångspunkt för denna
definition är vår avgränsning att endast undersöka trovärdigheten hos nyhetsartiklar. Detta på
grund av att nyhetsartiklar generellt sett har som syfte att beskriva och förklara verkligheten.

2.1.2 Källkritik
Källkritik definieras som aktiviteten att kritiskt granska och bedöma information. Att vara
källkritisk definieras i denna uppsats som förmågan att bedöma trovärdigheten hos olika typer
av information.

2.1.3 Hybridsystem/-modell
Begreppet hybridsystem kommer från författarna Shah, et al. (2014; 2015). De har i sin studie
delat upp ett antal system/modeller för internetanvändares trovärdighetsbedömning i
människocentrerade- och datorcentrerade system (se kapitel 2.2 Tidigare forskning). Ett
hybridsystem, menar de, är ett trovärdighetsbedömningssystem som tar hänsyn till kriterier
och använder sig av metoder från både människocentrerade- och datorcentrerade system.

2.1.4 Viralsida
Begreppet viralsida definieras i denna uppsats som webbplatser som publicerar innehåll med
syftet att delas av deras läsare via sociala medier. Sådana webbplatser brukar innehålla allt
från roliga videoklipp till sensationella nyheter som även andra, mer etablerade medier också
rapporterar om (Krusell, 2014).

2.1.5 MDI-perspektiv
MDI står för Människa-dator interaktion (eng. Human-Computer Interaction). Detta
forskningsområde handlar om studier av den interaktion som sker mellan en människa och en
dator. (Soegaard, M., et al. 2014)

2.1.6 Crowdsourcing
Crowdsourcing är en metod för att samla in olika typer av innehåll från en relativt stor och
odefinierad grupp människor till skillnad från de vanliga kanalerna inom bland annat företag
och organisationer som till exempel anställda eller leverantörer av olika slag. Ofta sker
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insamlingen online med hjälp av tekniska lösningar. Ett företag eller organisation kan då
hämta in information från användare, kunder eller andra grupper på ett relativt resurseffektivt
sätt. Exempel på innehåll som brukar samlas in med hjälp av crowdsourcing är idéer, åsikter,
koncept och förslag (Eriksson, M. 2010)
I
denna
uppsats
används
begreppet
Crowdsourcing
för
att
förklara
trovärdighetsbedömningssystem som bygger på användarnas “kollektiva intelligens”. Med
detta menas sådana system som bygger på att användarna tillsammans bedömer
trovärdigheten hos olika informationsobjekt.

2.1.7 Inbördes viktfaktor
Inbördes viktfaktor definieras i uppsatsen som den grad av betydelse varje kriterium som
används i en trovärdighetsbedömning har i förhållande till helheten. Detta förklaras närmare
och i rätt kontext i kapitlen 2.2.2 Kriteriernas inbördes viktfaktor och 3.1.2 Inbördes
viktfaktor.

2.1.8 Poängsättningsmetod
Poängsättningsmetoden är den metod vi använt för att ge varje artikel i undersökningen en
poäng mellan 1 och 100. För att läsa hur denna utformats se kapitel 3.1 Poängsättningsmetod.

2.2 Tidigare forskning
2.2.1 Trovärdighetsbedömning av webbinnehåll
De senaste 15 åren har det forskats mycket kring olika verktyg, ramverk och modeller för att
underlätta för användare att bedöma trovärdigheten hos olika typer av information på webben.
I en del av dessa studier (Papaioannou, et al. 2012; Huang, et al. 2013) har författarna
utvecklat och undersökt system som benämns som människocentrerade bedömningssystem i
denna uppsats. Dessa bygger på en crowdsourcing-modell som innebär att användarna själva
betygsätter olika källor för att på så sätt skapa en gemensam bedömning av trovärdigheten.
Andra forskare (Aggarwal, et al. 2014; Jaho, et al. 2014; Olteanu et al. 2013; Liu, et al. 2015)
har fokuserat på maskininlärningssystem och automatiserade program som analyserar
webbplatsens semantiska uppbyggnad och metadata för att poängsätta trovärdigheten hos
olika innehåll. Dessa kallar vi i denna studie datorcentrerade bedömningssystem.
Shah et al. (2014) har haft en annan ansats än i de tidigare nämnda studierna på problemen
kring trovärdighetsbedömning av webbinnehåll. I denna undersökning har de försökt
identifiera och kartlägga olika attribut och faktorer som har betydelse då människor gör en
trovärdighetsbedömningar - utan att kategorisera dem som människo- eller datorcentrerade
system. Genom denna metod har de kunnat identifiera åtta kategorier som har med
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trovärdighetsbedömning att göra. I sin studie har de sedan placerat bedömningskriterier inom
de åtta kategorierna som är:
 Korrekthet (eng. accuracy), som handlar om hur korrekt informationen är;


Auktoritet (eng. authority), som har att göra med författarens erfarenhet och
popularitet inom det givna ämnet;



Estetik (eng. aestetics), som handlar om webbplatsens utseende, design och
användbarhet;



Professionalitet (eng. professionalism), som har att göra med bland annat antal
stavfel, reklam/annonser och om det finns redaktionell kvalitetssäkring på
webbplatsen;



Popularitet (eng. popularity), som handlar om hur välkänd webbplatsen är;



Aktualitet (eng. currency), som handlar om informationens aktualitet och närhet i tid;



Opartiskhet (eng. impartiality), som har att göra med opartiskhet och att
informationen inte är vinklad på något sätt, och;
Kvalitet (eng. quality), som handlar om referentgranskning av informationen.



Syftet med denna ansats har enligt Shah, et al. (2014) varit att underlätta för framtida forskare
att skapa metoder och ramverk för att poängsätta trovärdigheten hos olika typer av
webbinnehåll. De poängterar att en hybridmodell som tar hänsyn till alla faktorer och kriterier
- både för människocentrerade- och datorcentrerade system - är det som skulle vara mest
användbart.
“For the future, we wish to expand our hybrid approach to suggesting formulae for
computing different categories important for Web credibility judgment while also
making sure that it is limited to a few systems only. In addition, the formulae need to
be tested against existing solutions to judge their effectiveness and practicality.”
(Shah, et al. 2015, s. 20).
I en kompletterande studie av Shah, et al. (2015) har författarna vidareutvecklat idén om en
hybridmodell för trovärdighetsbedömning. I denna studie har de kartlagt olika modeller för
trovärdighetsbedömning som utvecklats av andra forskare och delat upp dessa i människooch datorcentrerade system. De har också listat de kriterier som var och en av modellerna tar
hänsyn till och ordnat dessa under de åtta kategorierna. Shah et al. menar att de
människocentrerade systemen är lättast att implementera eftersom det endast krävs att
användarna uppmärksammas på trovärdighetsbedömningen och hur den ska gå till. Nackdelen
med människocentrerade system är att de är tidskrävande och att bedömningen påverkas av
användarens subjektivitet utifrån deras personliga åsikter, erfarenheter och preferenser (ibid).
När det gäller datorcentrerade system pekar författarna (Shah, et al. 2015) på att de visserligen
skulle vara effektiva och underlättar för användarna på ett mer tillfredställande sätt, men att de
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systemen är utformade för att kunna bedöma specifika, enskilda informationstyper. De olika
modellerna är alltså skräddarsydda för en viss typ av information och sämre på att bedöma
trovärdigheten för till exempel videoklipp, bloggposter eller foruminlägg. Lösningen på detta
problem är enligt författarna att utveckla hybridsystem som använder både
människocentrerade- och datorcentrerade metoder för att göra en helhetsbedömning av
trovärdigheten. Ett sådant hybridsystem skulle sedan kunna presentera en trovärdighetspoäng
som en graf, ett numeriskt värde eller en sammanfattning (ibid).
För att kunna beräkna och poängsätta de olika artiklarna har vi utgått ifrån den metod Shah et
al. (2015) kallar för Checklist approach, i denna uppsats kallad Checklistemetoden. Denna
metod bygger på 26 kriterier fördelade mellan de åtta kategorierna. Eftersom denna metod tar
hänsyn till kriterier i alla åtta kategorierna anser vi att denna praktiska bedömningsmodell
stämmer bäst överens med en sådan hybridmodell som Shah et al. (2015) tar upp i sin artikel.
I en studie genomförd av författarna Michał Ką kol et al. (2013) pekar resultatet på att
användares trovärdighetsbedömning av webbinnehåll alltid har ett mått av subjektivitet. Efter
att ha analyserat sitt resultat menar de att detta kan bero på psykologiska aspekter så som
medvetenhet och tillit, och att dessa tendenser hos användarna kan leda till att källorna
överskattas.

2.2.2 Kriteriernas inbördes viktfaktor
I en undersökning som Pattanaphanchai et al. (2013) genomfört försöker de identifiera vilka
olika kriterier som kan användas för att en internetanvändare ska kunna bedöma
trovärdigheten hos en källa. Efter att ha identifierat vilka kategorier som ska tas med i
bedömningen genomförde de en expertgranskning för att validera de olika kriteriernas
betydelse i förhållande till varandra för en heltäckande trovärdighetsbedömning.
Expertgranskningen innebar att en enkät skickades ut till tio bibliotikarier/forskare som fick
ranka de olika kriteriernas inbördes vikt. Därefter användes en formel för att räkna ut en
viktfaktor för varje kriterium som representerar dess relevans för en heltäckande
trovärdighetsbedömning.

3. Metod
Som utgångspunkt för studien har vi modifierat checklistemetoden (eng. Checklist approach)
(Shah et al. 2015). Denna metod bygger på mänsklig interaktion och faller alltså inom
kategorin människocentrerade system. Checklistan innehåller ett antal kriterier som kan
bedömas av användare, utbildare och experter som stöd för en trovärdighetsbedömning av
information på internet. För att ta reda på kriteriernas inbördes viktfaktor i vår modifierade
metod har vi genomfört en expertgranskning.
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Med kriterierna från denna metod ämnade vi ta fram en enkät för att testa hur en
poängsättningsmetod påverkar användarnas val av artiklar när de får uppskatta vilken artikel
de anser vara mest trovärdig då de får två likvärdiga artiklar presenterade för sig.
I kapitel 3.1 redogör vi för hur trovärdighetspoängen räknats ut med hjälp av vår
poängsättningsmetod. I det efterföljande kapitlet 3.2 presenterar vi hur vår enkätundersökning
gått till och hur urvalet av nyhetsartiklar genomförts.

3.1 Poängsättningsmetod
Vår poängsättningsmetod är i huvudsak framtagen för att kunna betygsätta artiklar på ett
likvärdigt sätt. Målet har alltså varit att betygsätta samtliga artiklar med samma kriterier med
minsta möjliga bias. Metoden är inte ämnad att användas som en poängsättningsmetod för
faktiskt användning då vårt syfte är att undersöka hur poängen påverkar användare. För en
praktiskt användbar poängsättningsmetod hänvisar vi till Shah et al. (2014, 2015) och deras
forskningsstudier.

3.1.1 Kriterier
Trovärdighetsbedömningen som genomförts innehåller en mätbar datapunkt för varje
kriterium. Vi har valt att utesluta några av de kriterier som ingår i checklistan som Shah et al.
(2015) utformat eftersom vi inte kunnat hitta objektiva och mätbara datapunkter för dessa.
Kriterierna vi har tittat på är följande:


Korrekthet
o K1: “Citations to scientific data or references”
o K2: “Source citations”



Auktoritet
o K3: “Author identification”
o K4: “Presence of contact information”



Estetik
o K5: “Easy navigation, well-organized”



Professionalitet
o K6: “Absence of advertising”
o K7: “Absence of typographical errors and broken links”
o K8: “Multi-language support”
o K9: “Presence of privacy and security policies”



Popularitet
o K10: “Ranking in search engine output”



Aktualitet
o K11: “Presence of date stamp showing information is current”
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Opartiskhet
o K12: “Plausibility of arguments”



Kvalitet
o K13: “Paid access to information”

Dessa kriterier tror vi är tillräckliga för att göra en trovärdig bedömning och för att ge en
spridning på poängen artiklarna emellan. Att ha en stor spridning på poängen mellan
artiklarna är viktigt eftersom syftet är att undersöka poängens påverkan och för att vi senare
ska kunna skapa artikelpar med olika nivå av trovärdighet men med liknande innehåll. De
kritierier vi valt att ha med i undersökningen är även av den karaktär att det enkelt går att
urskilja om artiklarna lever upp till dem och underlättar för oss att göra en objektiv
trovärdighetsbedömning.
Nedanstående kriterier har exkluderats på grund av att vi anser att de är för subjektiva och
tidskrävande för denna undersökning. Ett exempel på ett sådant kriterium som är svårt för oss
att mäta är “Past relevance with source or organization” vilket i sig själv är subjektivt.


Korrekthet
o “Ability to verify claims elsewhere”



Auktoritet
o “Author qualifications and credentials”



Estetik
o “Interactive features (e.g., search capabilities, confirmation messages, quick
customer-service responses)”
o “Professional, attractive, and consistent page design, including graphics, logos,
colour schemes, etc.”



Professionalitet
o “Certifications or seals from trusted third parties”
o “Domain name and URL (suffix)”
o “Download speed”
o “Notification or presence of editorial review process or board”
o “Sponsorship by of external links to reputable organizations”



Popularitet
o “Past experience with source or organization (reputation)”



Opartiskhet
o “Message relevance, tailoring”



Kvalitet
o “Comprehensiveness of information provided”
o “Professional-quality and clear writing”
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3.1.2 Inbördes viktfaktor
Problematiken med kriterierna är att bedöma deras inbördes vikt i förhållande till varandra,
och alltså besvara frågorna: Vilket kriterium är viktigast och vilket är minst viktigt för en
helhetsbedömning av trovärdigheten? För att besvara frågan har vi använt ett liknande
angreppssätt som Pattanaphanchai et al. (2013) och genomförde en expertgranskning. Denna
har gjorts genom att sex stycken lärare/lektorer/bibliotekarier på Södertörns högskola har fått
poängsätta de olika kriteriernas betydelse med hjälp av en enkät (se bilaga 1
Enkätundersökning 1 - Kriteriernas inbördes viktfaktor). Respondenterna i denna enkät anser
vi ha tillräcklig kunskap och källkritisk förmåga för att kunna kallas “experter” i detta
avseende.
Experterna (N=6) har fått poängsätta varje kriterium från ett till tio. Den totala poängsumman
har sedan räknats ihop och dividerats med poängen för varje enskilt kriterium för att få fram
en faktor som representerar dess betydelse för helhetsbedömingen av trovärdighet - i detta
sammanhang kallat inbördes viktfaktor (Tabell 1). Sammanslaget blir alla kriteriernas
viktfaktor ett (1), vilket innebär att om en artikel uppfyller alla kriterier är den enligt denna
metod helt trovärdig.
Vi insåg att poängspridningen bland artiklarna riskerade att bli för liten med bara ett kriterium
för källor, citat och referenser. Därför valde vi att bryta ut källhänvisningar från K1 och skapa
ytterligare ett kriterium, K2. På så sätt kunde vi skilja på om en artikel innehåller
citat/referenser och om den innehåller faktiska källhänvisningar/länkar till de
citaten/referenserna. Citat, referenser och källhänvisningar är de viktigaste aspekterna för att
bedöma trovärdighet (Maria Hermansson, 2015) och således tilldelades kriterium K2 samma
viktfaktor som kriterium K1. Hela tabellen och uträkningen justerades därefter. På grund av
detta skiljer sig tabell 1 och 2 från enkätundersökningen som skickades till experterna i
bilaga 1 (Enkätundersökning 1 - Kriteriernas inbördes viktfaktor).
En av våra experter (ibid) som genomförde enkäten ansåg att kriterium K1 var tvetydigt och
kunde betyda olika saker. Då omfattningen på denna uppsats hindrade oss från att genomföra
ytterligare en expertgranskning med uppdaterade kriterier fick vi kompromissa och
uppskattade att detta kriterium (K2) skulle fått liknande poäng som K1, (0.120).

Tabell 1 - Kriteriernas viktfaktorer
Kriterie

Viktfaktor

K1

0.120

K2

0.120

K3

0.093
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K4

0.083

K5

0.050

K6

0.055

K7

0.098

K8

0.033

K9

0.048

K10

0.053

K11

0.110

K12

0.110

K13

0.028
= 1.0001 (≈ 1.0)

3.1.3 Formel för poänguträkning
I detta avsnitt presenteras formeln för poängsättningsmetoden som har använts för att räkna ut
poängen för varje enskild artikel.
Formel 1
K · V = Sum · 100
K är värdet för Kriterium och har ett värde mellan 0 och 1.
V är den uträknade viktfaktorn för kriteriet.
Sum är produkten och multipliceras med 100 för att ge artikeln poäng med två decimaler.
Dessa avrundas sedan till närmaste heltal för att ge artikeln sin slutgiltiga poäng.

3.1.3 Poängsättning av kriterier
Den objektiva bedömningen och betygsättningen av artiklar tillsammans med kriteriernas
viktfaktorer har utförts genom mätpunkterna som kan ses i Tabell 1. För att betygsätta
samtliga artiklar på ett likvärdigt sätt valde vi en binär skala baserat på frågor där vi kunnat
svara “Ja” eller “Nej” för vart och ett av kriterierna. Då svaret på kriteriet och mätpunkten är
Ja anses detta uppfylla kravet och artikeln har tilldelats en 1:a, vilket med folmeln resulterar i
att artikeln tilldelas hela viktfaktorn för det kriteriet. Detta gäller dock inte för K5 och K10
(se tabell 2).
De dynamiska värdena K5 och K10 tror vi är tillräckliga för att simulera en hybridmodell.
Dessa kriterier kommer att uppskattas genom att titta på webbplatsen som helhet och inte de
enskilda artiklarna.
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Kriteriet K5 om estetik, layout och användbarhet har vi förenklat något. Detta på grund av att
det är svårt att mäta de tre punkter som faller under kategorin aestetics eftersom uppfattningen
om en webbsida till exempel är estetiskt tilltalande är subjektivt. Däremot är punkten “easynavigation, well-organized site” något som vi anser spela stor roll för
trovärdighetsbedömingen, vilket också har stöd i en studie som genomförts av Robins, D. et
al. (2008).
För att kunna mäta detta kritierium har vi valt att se hur många av Jakob Nielsens (1995) tio
användbarhetsregler webbplatsen uppfyller. För varje uppfyllt kriterium har artikelns K-värde
ökat med 0,1. Detta multiplicerat med värdet V (= viktfaktor) resulterar i hur stor del av
viktfaktorn artikeln har tilldelats (Formel 1).
Varje källa analyserades gemensamt av oss och tilldelades poäng för de tio
användbarhetsreglerna (se bilaga 2, Heuristisk utvärdering av webbplatser). Även om den
analys som genomfördes kan ses som subjektiv anser vi att poängen som tilldelades varje
källa var tillräckligt trovärdig för att användas i studien.
För K10 och popularitet har källan analyserats via alexa.com (u.å.), där vi har tittat på källans
ranking i Sverige. Efter att ha noterat rankingen för samtliga källor i studien tilldelade vi
källan med högst popularitet (ranking=5) det högsta värdet 1. Källan med lägst ranking
(=1232) tilldelades värdet 0,1. Den källa som helt saknade ranking tilldelades värdet 0.
Differensen mellan källornas högsta värde och lägsta dividerades med 10 vilket gav oss en
minskning med 0,1 på K-värdet för var 122:a steg i ranking. Alltså: En källa med ranking
mellan 1-122 får poäng 1.0, en källa med ranking mellan 123-245 får poäng 0.9 och så vidare
(se bilaga 2, Heuristisk utvärdering av webbplatser).
Tabell 2 - Kriterier och deras kategorier och mätpunkter
Kategori

Kriterium

Mätpunkt

Accuracy

K1. Citations and /or
references

Innehåller artikeln citat och/eller referenser?
Ja / Nej

K2. Source citations

Finns källhänvisningar till de citat/referenser
som finns i artikeln?
Ja / Nej

K3. Author identification

Är författarens namn tillgängligt?
Ja / Nej

Authority
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K4. Presence of contact
information

Finns kontaktinformation till författaren
och/eller organisationen/företaget tillgängligt?
Ja / Nej

Aestetics

K5. Easy navigation, wellorganized site

I vilken utsträckning uppfyller webbsidan
Nielsens 10 regler för användbarhet?
Skala 0 - 10

Professionalism

K6. Absence of advertising

Är sidan fri från reklam?
Ja/Nej

K7. Absence of typographical
errors and broken links

Är artikeln fri från felstavningar och brutna
länkar?
Ja / Nej

K8. Multi-language support

Går det att läsa artikeln på flera språk?
Ja / Nej

K9. Presence of privacy and
security policies

Har webbplatsen någon “privacy policy” och
finns den tillgänglig?
Ja / Nej

Popularity

K10. Ranking in search engine
output

Vad är toppdomänens popularitets-ranking i
Sverige enligt http://www.alexa.com/? Skala 0 10

Currency

K11. Presence of date stamp
showing information is current

Är publiceringsdatum/ändringsdatum
tillgängligt i artikeln?
Ja / Nej

Impartiality

K12. Plausibility of arguments

Finns faktabaserade argument i artikeln?
Ja / Nej

Quality

K13. Paid access to information

Är informationen avgiftsfri?
Ja / Nej

3.2 Metodbeskrivning – Enkätundersökning
Undersökningen är gjord med en testgrupp och en kontrollgrupp. Enkäten omfattade tio
artikelpar rörande samma nyhet eller ämne där respondenterna ombads besvara vilken artikel
de ansåg vara mest trovärdig.

3.2.1 Urval av artiklar till enkätundersökning
Artiklarna till studien har valts för att passa undersökningens syfte och vara kompatibel med
vår poängsättningsmetod. Artiklarna presenteras i par i enkätstudien där båda artiklarna
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behandlar samma nyhet eller ämne men som har olika trovärdighetspoäng när de beräknats
med vår metod.
De artiklar vi valt ut kan delas in i sex olika genrer beroende på typen av avsändare: 1)
Akademiska institutioner, 2) oberoende publikationer 3) dagstidningar, 4) kvälltidningar 5)
specialiserade magasin/publikationer och 6) viralsidor. Generellt tror vi att information som
publiceras inom de olika genrerna har olika nivå av trovärdighet för internetanvändare. Vår
uppskattning av trovärdigheten hos genrerna ser ut som följande:
1) Akademiska institutioner:
 Sahlgrenska Akademien - Göteborgs universitets fakultet för forskning och utbildning
inom hälsovetenskap.
2) Oberoende publikationer:
 Sveriges Radio - Statlig radio i Sverige som också publicerar textbaserade nyheter
online.
3) Dagstidningar:
 Dagens Nyheter - En av Sveriges ledande dagstidningar.


Sydsvenskan - Dagstidning med bas i Malmö/Skåne.

4) Kvällstidningar:


Expressen - En av Sveriges ledande kvällstidningar.



Aftonbladet - En av Sveriges ledande kvällstidningar.

5) Specialiserade magasin/publikationer:
 IDG.se - En onlinepublikation om teknik.


Nyteknik.se - En onlinepublikation om teknik.



Expressen Hälsoliv - Expressens onlinepublikation om hälsa.



Magasinet “MåBra” - Hälsomagasin som finns på internet och i pappersformat.



Sweclockers.com - En teknikcommunity som också publicerar nyheter om teknik.

6) Viralsidor:
 Expressen Omtalat - En viralsida från Expressen.


Aftonbladet Lajkat - En viralsida från Aftonbladet.



Viralking.se - En viralsida.

Denna uppdelning gör att vi kan utforma artikelpar med olika egenskaper och formulera
frågeställningar kring hur vi tror att respondenterna kommer att svara i de olika artikelparen.
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I följande avsnitt presenteras artikelparen tillsammans med de frågeställningar som vi
formulerat kring varje par. Länkar till artiklarna finns i bilaga 3, Artiklar.

3.2.2 Artikelpar till enkätundersökningen
Vi poängsatte två till tre artiklar för flera av ämnena och kunde på så sätt bilda artikelpar med
olika egenskaper - till exempel par där båda artiklarna har låg poäng, att båda har hög poäng
eller att den ena artikeln har hög poäng och den andra låg poäng. På detta sätt kunde vi i
efterhand välja ut vilka artiklar som skulle ingå i paret och säkerställa att poängen skilde sig åt
emellan dem. Detta gjorde det i sin tur möjligt för oss att formulera individuella och specifika
frågeställningar om hur vi trodde att respondenterna skulle svara för flera av artikelparen.
I nedanstående lista presenteras artikelparen med tillhörande artiklar. I tabellen listas
artiklarnas uppfyllda kriterier, de kriterier som inte uppfyllts, delpoäng för kriterierna K5 och
K10, dess genre och slutgiltig trovärdighetspoäng. För fullständig poängsättningsdata, se
bilaga 4, “Artiklarnas poängberäkning”.
Sex av artikelparen är tänkt att presenteras med eller utan poäng för respondenterna. För fyra
av artikelparen har vi tänkt att bara presentera en av artiklarna med poäng, som
fortsättningsvis kommer att kallas blandat par.
Ordningen i denna lista är densamma som i bilaga 3, (Artiklar) och bilaga 4, (Artiklarnas
poängberäkning). Dock presenterades artiklarna för respondenterna i enkätundersökningen i
en annan ordning för att de olika partyperna (test/kontrollgruppspar och blandade par) skulle
vara jämnt fördelade. Ordningen är följande: Fråga 1: Blandat par. Fråga 2: kontrollgruppspar.
Fråga 3: testgruppspar. Fråga 4: blandat par, och så vidare (se bilaga 5, Enkätundersökning 2 Trovärdighetspoäng.)
Ingen artikel i undersökningen går att läsa på flera språk och således har ingen artikel
tilldelats poäng för kriterium K8. Samtliga artiklar har varit avgiftsfria och har således
tilldelats poäng för K13, se tabell 2.
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Tabell 3 – AP1 (artikelpar 1): Polisvåld
A1: Aftonbladet: "Kvinnomisshandel Polisens vanligaste brott"

A2: Dagens Nyheter: "Polisers kvinnovåld
oroar kåren"

Kriterier: 8/13 uppfyllda

Kriterier: 8/13 uppfyllda

(Ej uppfyllda kriterier: K2, K6, K8, K9 och K12)

(Ej uppfyllda kriterier: K2, K6, K7, K8, K11)

Estetik (K5): 7/10

Estetik (K5): 8/10

Popularitet (K10): 10/10

Popularitet (K10): 10/10

Genre: Kvällstidning

Genre: Dagstidning

Trovärdighetspoäng: 62

Trovärdighetspoäng: 58

Artikelpar 1 (tabell 3) består av två artiklar som behandlar samma nyhet och har likvärdig
poäng, men med olika genre. I enkäten behandlas det som ett blandat par.
Tabell 4 – AP2: Arsenikbakterier
A1: Dagens Nyheter: "Ny livsform upptäckt i
sjö av arsenik"

A3: Sveriges Radio: "Arsenikätande bakterie
kan avslöja liv i rymden"

Kriterier: 10/13 uppfyllda

Kriterier: 12/13 uppfyllda

(Ej uppfyllda kriterier: K2, K6, K8)

(Ej uppfyllda kriterier: K8)

Estetik (K5): 8/10

Estetik (K5): 9/10

Popularitet (K10): 10/10

Popularitet (K10): 10/10

Genre: Dagstidning

Genre: Oberoende publikation

Trovärdighetspoäng: 78

Trovärdighetspoäng: 96

Artikelpar 2 (se tabell 4) är ett blandat par med artiklar från två relativt trovärdiga källor som
båda har fått hög poäng med vår poängsättningsmetod. Sveriges Radio hänvisar till
forskningsartikeln och har således tilldelats den högsta poängen av alla artiklar i vår
undersökning. Vi vill undersöka om respondenterna kommer att välja den artikel som
presenteras med poäng när det gäller två källor som båda har relativt hög trovärdighetspoäng.
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Tabell 5 – AP3: Regn i Småland
A1: Ny Teknik: "Teorin som kan förklara
regnkaoset i Småland"

A2: Sydsvenskan: "Mer regn i Småland"

Kriterier: 11/10 uppfyllda

Kriterier: 8/13 uppfyllda

(Ej uppfyllda kriterier: K6, K8)

(Ej uppfyllda kriterier: K2, K3, K4, K6, K8)

Estetik (K5): 5/10

Estetik (K5): 6/10

Popularitet (K10): 8/10

Popularitet (K10): 9/10

Genre: Specialiserat magasin

Genre: Dagstidning

Trovärdighetspoäng: 88

Trovärdighetspoäng: 59

Artikelpar 3 (tabell 5) består av två väldigt lika artiklar från olika genrer - ett specialiserat
magasin och en dagstidning. Dock så har Ny Teknik betydligt högre poäng, men är en mindre
populär webbplats (Nyteknik: alexa.com rank, 258; Sydsvenskan: alexa.com rank, 136).
Tabell 6 – AP4: Kaffe
A1: Expressen Hälsoliv: "Bli smal och glad med kaffe"

A2: Må Bra: "För mycket kaffe kan göra dig
tjock"

Kriterier: 11/13 uppfyllda

Kriterier: 7/13 uppfyllda

(Ej uppfyllda kriterier: K6, K8)

(Ej uppfyllda kriterier: K2, K4, K6, K7, K8,
K10)

Estetik (K5): 6/10

Estetik (K5): 4/10

Popularitet (K10): 10/10

Popularitet (K10): 0/10

Genre: Specialiserat magasin

Genre: Specialiserat magasin

Trovärdighetspoäng: 85

Trovärdighetspoäng: 53

Artikelpar 4 (tabell 6) är ett speciellt par eftersom det är det enda paret där artiklarna motsäger
varandra De har också relativt olika poäng där Expressen Hälsoliv är det mer trovärdiga
alternativet med vår poängsättningsmetod.
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Tabell 7 – AP5: Sovställning
A1: Aftonbladet Lajkat: "Ny studie: Sover
du på högra sidan av sängen? Då bör du byta
sida direkt"

A2: Expressen Hälsoliv: "Hitta rätt
sovställning och maxa din sömn"

Kriterier: 7/13 uppfyllda

Kriterier: 5/13 uppfyllda

(Ej uppfyllda kriterier: K2, K3, K4, K6, K8, K9)

(Ej uppfyllda kriterier: K1, K2, K3, K4, K7, K8,
K9, K11)

Estetik (K5): 6/10

Estetik (K5): 3/10

Popularitet (K10): 10/10

Popularitet (K10): 10/10

Genre: Viralsida

Genre: Specialiserat magasin

Trovärdighetspoäng: 55

Trovärdighetspoäng: 26

Artikelpar 5 (tabell 7) är ett blandat par och består av en viralsida och ett hälsomagasin.
Eftersom vi tror att viralsidor i allmänhet har en låg trovärdighet i internetanvändares ögon
bör detta återspeglas i respondenternas svar. För att undersöka frågan om det är bättre att ha
en låg poäng jämfört med att inte ha någon poäng alls valde vi att göra detta artikelpar till ett
“blandat par” där bara en av artiklarna presenterades tillsammans med sin poäng. Aftonbladet
Lajkat är även den artikel som fått lägst poäng i vår studie.
Tabell 8 – AP6: 15 årig flicka överfallen
A2: Viralking.se: "Tre män överföll en 15årig flicka – det skulle de aldrig ha gjort"

A3: Expressen Omtalat: "Tre män överföll
15-åriga kampsporttjejen – det skulle de
aldrig ha gjort".

Kriterier: 6/13 uppfyllda

Kriterier: 9/13 uppfyllda

(Ej uppfyllda kriterier: K3, K4, K6, K8, K9,
K11, K12)

(Ej uppfyllda kriterier: K7, K8, K9, K12)

Estetik (K5): 4/10

Estetik (K5): 3/10

Popularitet (K10): 1/10

Popularitet (K10): 10/10

Genre: Viralsida

Genre: Viralsida

Trovärdighetspoäng: 39

Trovärdighetspoäng: 68

Med artikelpar 6 (tabell 8) ville vi titta på två artiklar som i stort sett är identiska och faller
båda inom genren viralsidor men med olika hög poäng.
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Tabell 9 – AP7: Datorsäkerhet
A1: IDG.se: "Har du en dator från Dell?
Släpp allt annat och fixa detta säkerhetshål
genast"

A2: Sweclockers.com: "Dell levererar datorer
med Superfish-liknande självsignerade
certifikat"

Kriterier: 11/13 uppfyllda

Kriterier: 9/10 uppfyllda

(Ej uppfyllda kriterier: K6, K8)

(Ej uppfyllda kriterier: K4, K6, K8, K12)

Estetik (K5): 5/10

Estetik (K5): 6/10

Popularitet (K10): 10/10

Popularitet (K10): 10/10

Genre: Specialiserat magasin

Genre: Specialiserad publikation

Trovärdighetspoäng: 89

Trovärdighetspoäng: 70

Artikelpar 7 (tabell 9) är ett blandat par med två liknande artiklar som tar upp samma nyhet.
IDG.se har däremot valt en rubriksättning som liknar de från viralsidor, vilket kan påverka
dess trovärdighet när den ställs emot Sweclockers.com. IDG.se har även en stökigare layout
på sin webbplats, vilket är något som kan påverka. Poängmässigt är de ganska lika men
IDG.se har lite högre poäng.
Tabell 10 – AP8: Olydiga barn
A1: Veckans affärer: "Barn som inte lyssnar
på sina föräldrar tjänar mer som vuxna"

A2: Aftonbladet Lajkat: "Studie: Olydiga
barn tjänar mer pengar som vuxna"

Kriterier: 7/13 uppfyllda

Kriterier:

(Ej uppfyllda kriterier: K2, K3, K4, K6, K8, K9)

(Ej uppfyllda kriterier: K3, K4, K8, K9, K11)

Estetik (K5): 7/10

Estetik (K5): 3/10

Popularitet (K10): 8/10

Popularitet (K10): 10/10

Genre: Specialiserad publikation

Genre: Viralsida

Trovärdighetspoäng: 54

Trovärdighetspoäng: 60

För artikelpar 8 (tabell 10) tror vi att Veckans affärer kan ses som den mer trovärdiga källan
när den ställs mot en viralsida. Dock får den lägre poäng med vår poängsättningsmetod
eftersom skribentens namn inte är synligt. Lajkat länkar till studien som artikeln bygger på
och får således högre poäng än vad viralsidor fått tidigare i undersökningen. Vi anser att det
skulle vara intressant att se om Aftonbladet Lajkat får mer röster i enkätundersökningen
eftersom den har högre poäng.
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Tabell 11 – AP9: Kärnvapen i Iran
A1: Sveriges radio: "IAEA-rapport om Iran
mycket allvarlig"

A2: Expressen: "FN: Hemliga experiment
med kärnvapen i Iran"

Kriterier: 12/13 uppfyllda

Kriterier: 9/13 uppfyllda

(Ej uppfyllda kriterier: K8)

(Ej uppfyllda kriterier: K2, K6, K8, K9)

Estetik (K5): 9/10

Estetik (K5): 5/10

Popularitet (K10): 10/10

Popularitet (K10): 10/10

Genre: Oberoende publikation

Genre: Kvällstidning

Trovärdighetspoäng: 96

Trovärdighetspoäng: 72

Artikelpar 9 (tabell 11) består av två artiklar som rapporterar om samma nyhet och med
relativt hög poäng för båda två.
Tabell 12 – AP10: Brustet hjärta
A1: Sahlgrenska akademien: "Brustet hjärta
- syndrom farligare än man trott"

A2: Må Bra: "Stress kan få ditt hjärta att
brista"

Kriterier: 11/13 uppfyllda

Kriterier: 9/13 uppfyllda

(Ej uppfyllda kriterier: K8, K9)

(Ej uppfyllda kriterier: K4, K6, K8, K10)

Estetik (K5): 9/10

Estetik (K5): 4/10

Popularitet (K10): 9/10

Popularitet (K10): 0/10

Genre: Akademisk institution

Genre: Specialiserat magasin

Trovärdighetspoäng: 91

Trovärdighetspoäng: 63

Artikelpar 10 (tabell 12) har behandlats som en slags kontrollfråga. Den ena gruppen har fått
se detta par med poäng på båda artiklarna, och den andra gruppen utan. Vi tror att
respondenterna i både test- och kontrollgrupp med stor sannolikhet kommer att välja artikeln
från Sahlgrenska Akademien som den mest trovärdiga artikeln. Om en stor andel av
respondenterna som inte får se poängen anser att artikeln från Må Bra är den mest trovärdiga
kan detta tyda på att vår enkätundersökning är felaktig på något sätt.

3.2.3 Presentation av poäng
För att simulera hur en trovärdighetspoäng skulle kunna presenteras för ett sånt här koncept i
praktiken valde vi att skapa en “banner” med poängen i som presenterades i hörnet på en
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“tumnagel”-bild hämtad från Facebook (Figur 1). Bannern presenterades i olika färg beroende
på hur hög artikelns poäng var, från rött (låg poäng) till grön (hög poäng) (Figur 2).

Figur 1: Exempel på hur “tumnagel”-bilderna presenterades i enkäten.

Figur 2: Färgskalan på bannern (t.v. rött; mitten gult; t.h. grönt) där trovärdighetspoängen
presenterades. Intervallerna representerar poängen och motsvarande färg.

3.2.4 Population och urval
Respondenterna till undersökningen fick anmäla sig frivilligt via ett webbformulär som
distribuerades via Facebook. På detta vis nådde vi ut till människor som var intresserade av
källkritik (och denna undersökning) samt är användare av sociala medier (och kan då anses
som lämpliga för undersökningen). Facebook valdes som medium för att komma i kontakt
med en bred grupp respondenter med olika utbildningsnivå och ålder, samtidigt som dessa
ofta är de som kan tänkas komma i kontakt med tveksamma nyheter som delas på sociala
medier. Viktigast av allt har dock varit möjligheten att för oss kunna kontrollera enkäternas
spridning och i mån av möjlighet, säkertställa att samma respondent inte svarar på båda
enkäter. Sammanlagt fick vi ihop 100 intresserade med giltiga mailadresser. Respondenterna
delades sedan upp i två likvärdiga grupper baserat på kön, utbildningsnivå och ålder.

3.2.5 Utförande
Testgruppen och kontrollgruppens enkäter har varit identiska förutom skillnaden att de
artiklar som presenterades med trovärdighetspoäng för Grupp 1 presenterades utan poäng för
Grupp 2 och vice versa. Detta har gjort att grupperna ovetandes är kontrollgrupp åt den andra.
Resultaten från de båda grupperna sammanställs och presenteras som Testgrupp och
Kontrollgrupp även fast båda grupper har haft båda roller.
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Sex av artikelparen visades med respektive utan poäng för bägge grupper. För fyra av
artikelparen presenterades endast en av artiklarna i paret med sin trovärdighetspoäng, så kallat
blandat par. De artiklar som här presenterades med trovärdighetspoäng för Grupp 1
presenterades utan poäng för Grupp 2 och tvärt om.
Enkäten avslutades med uppföljningsfrågor där respondenterna fick uppskatta sin intressenivå
rörande källkritik och deras egen förmåga att bedöma trovärdigheten hos artiklar.
Innan enkäten skickades ut genomförde vi en testomgång med två respondenter som först
besvarade enkäten individuellt och därefter fick utrymme att kommentera struktur och
innehåll. Dock behövde vi inte göra några större förändringar innan den skickades till våra
deltagare.
För fullständiga enkätfrågor se bilaga 5, Enkätundersökning 2 – Trovärdighetspoäng.

3.5 Metodkritik
Under arbetet med poängsättningsmetoden och utformningen av enkäten identifierade vi flera
potentiella risker med vår metod och vårt tillvägagångssätt.
En stor utmaning i att undersöka olika aspekter av begreppet trovärdighet är att en
trovärdighetsbedömning per definition är en subjektiv aktivitet (se begreppsdefinition, kapitel
2.1.1 “Trovärdighet”). Varje individ har en egen uppfattning om de källor som bedöms och
hur trovärdiga de är, vilket gör att vi i denna undersökning inte kan isolera poängen som den
avgörande faktorn för respondentens val av den mest trovärdiga artikeln i enkäten. Vi kan inte
heller mäta respondenternas kunskapsnivå inom det specifika ämne som varje artikelpar
behandlar, vilket är en aspekt som också påverkar trovärdighetsbedömningen.
Vi valde att basera vår poängsättning på en vedertagen metod för att minska vårt eget
inflytande i poängsättningen. Dock krävdes det en hel del modifiering av checklistemetoden
för att den skulle vara användbar inom ramen för detta arbete. Vi har alltså justerat och tagit
bort kriterier i modellen för att göra den enklare för oss att applicera med intentionen att göra
metoden mer objektiv.
För att vara mer trogna hybridmodellen som Shah et al. (2014, 2015) tagit fram hade vi
kunnat inkludera alla modeller/ramverk som de tar upp i sin studie och operationaliserat alla
eller åtminstone fler kriterier. I efterhand har vi insett att vi med fördel hade kunnat inkludera
fler kriterier från andra bedömningsmodeller.
En annan aspekt som hänger ihop med detta är att flera författare menar att checklistemetoden
inte är tillräcklig för att göra tillfredsställande trovärdighetsbedömningar av innehåll på
internet. Metzger och Flanagin (2009, sida 93) menar att en kognitiv bedömningsmetod är att
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föredra, men denna modell bygger på varje användares subjektiva uppfattning om
trovärdigheten hos en given källa och då faller den utanför omfattningen på vår studie.
Ett svårt val som vi stod inför under arbetet med enkätens utformning var hur detaljerat
poängsättningen skulle förklaras för respondenterna. Å ena sidan vill vi att de ska lita på att
vår bedömning av artiklarna är trovärdig och korrekt. Å andra sidan vill vi inte vara
övertydliga med poängen och vilka kriterier vi tittat på vid bedömningen, eftersom de då blir
medvetna om mätpunkterna och således inte gör en egen trovärdighetsbedömning.
Inledningsvis hade vi en idé om att presentera poängen helt neutralt i enkäten, i form av
endast en siffra. Detta för att inte riskera att det visuella påverkar respondenterna åt något håll
och således också resultatet. Dock valde vi att skapa en enkel design för att göra poängen
tydligare för respondenterna att se och ta till sig då vi tror att en enkel design är bättre än att
presentera poängen helt fri från formatering.

4. Resultat
Totalt svarade 50 respondenter på den slutliga enkätundersökningen, fördelat på två grupper.
Enkäterna avslutades då 25 svar var inkommna för vardera grupp. Könsfördelningen bland de
två grupperna var identisk med 11 män och 14 kvinnor vardera. Åldersfördelningen var
mellan 22 och 44 år med en medianålder på 29 år. 38 respondenter angav att de har någon
form av eftergymnasial utbildning, 10 att de endast har en gymnasial utbildning och två med
förgymnasial utbildning. 17 respondenter angav att deras huvudsakliga sysselsättning är
studier, 26 att de har någon form av anställning samt fem övriga (föräldraledighet, arbetslös
och egenföretagare).

Figur 3: Fördelning av respondenter som anser att de kan lita på trovärdighetspoängen i
undersökningen (Totalt: 50 respondenter).
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Figur 4: Fördelning av respondenter som tror att de blev påverkade av trovärdighetspoängen i sitt val
av artikel (Totalt: 50 respondenter).

I slutet av enkäten ställdes ett antal frågor om respondenternas åsikter gällande bland annat
om huruvida de anser att man kan lita på poängen vi presenterade och hur bra förmåga de
själva anser sig ha för att göra trovärdighetsbedömningar av nyhetsartiklar på internet. 49
(98%) anser sig vara intresserade av källkritik. 40 (80%) anser sig ha en god förmåga att
trovärdighetsbedöma artiklar på internet. Samtliga 50 respondenter anser att källkritik på
internet är viktigt.
21 (42%) anser att man kan lita på trovärdighetspoängen i undersökningen och 22 (44%)
anser sig tveksamma eller negativt inställda (Figur 3). 13 (26%) anser att
trovärdighetspoängen till viss del påverkade deras val jäntemot 22 (44%) som anser att
trovärdighetspoängen mindre till inte alls påverkade deras val av artiklar (Figur 4).
Varje respondent har avlagt en röst i trovärdighetsbedömningen av artiklarna. För de röster
som presenteras märkt “Kontrollgrupp” har ingen trovärdighetspoäng visats och för
“Testgrupp” har båda artiklar visats med trovärdighetspoäng. För de artiklar där endast en
artikel har visats med poäng presenteras här artikelparen i form av AP* och AP*b. För AP*
har A1 (Artikel 1) visats med poäng och för AP*b har A2 (Artikel 2) haft
trovärdighetspoängen representerad. Av de tio artikelpar som respondenterna fick bedöma var
det två som utmärkte sig extra mycket. Ett artikelpar där respondenten antingen var testgrupp
eller kontrollgrupp och ett par där bara en av artiklarna presenterades med
trovärdighetspoäng.
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Figur 5: Svarsfördelning bland de artikelpar som presenterats med/utan poäng.

Bland test- och kontrollgrupps-frågorna är det 3 artikelpar av 6 som visar ett marginellt
överslag (4%) till den artikel som har högre poäng (AP3, AP6, AP10). 1 av 6 pekar på det
motsatta, alltså en marginell förskjutning åt artikeln med lägre poäng (AP9). 1 av 6 (AP4) har
en relativt stor skillnad mellan grupperna (24%) och den återstående visar ingen skillnad alls
(AP8) (Figur 5).
För artikelparet “Kaffe” (AP4) med “Expressen Hälsoliv” och “Må bra” har testgruppen i
större utsträckning valt att gå mot den artikel med högre poäng. Expressen fick i
kontrollgruppen 28% av rösterna mot 52% i testgruppen, detta är en ökning med 24%. De
övriga artikelparen visade en marginell skillnad.
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Figur 6: Svarsfördelning bland de artikelpar där endast en artikel visats med poäng. A1 för AP* och
A2 för AP*b.

Bland de artiklar där endast en artikel presenterats med trovärdighetspoäng kan en tendens
urskiljas för AP2. Detta är artikelparet “Arsenikbakterier”. För AP2 har A1 (Dagens Nyheter,
78p) visats med trovärdighetspoäng och för AP2b har A2 (Sveriges Radio, 96p) visats med
trovärdighetspoäng. Här har artikeln som visats med trovärdighetspoäng fått 24% fler röster i
båda fallen. (Figur 6)

4.1 Tolkning
Utifrån de svar vi fått från respondenterna gällande kön, intresse för källkritik, inställning till
trovärdighetspoängen, påverkan och hur ofta de själva delar har vi sedan delat in
respondenterna i nya grupper. Utifrån dessa grupper har vi tittat på hur svarsfördelningen ser
ut mellan de olika grupperna och ifall det finns några samband eller skillnader gentemot
varandra.
Tydligast skillnad i undersökningen kan ses för artikelparet om kaffe, där Expressen hälsoliv
fått 85 poäng mot Må bra på 59 poäng. Artiklarna motsäger varandra och i det här fallet visar
vår undersökning på en markant ökning för Expressen i testgruppen gentemot
kontrollgruppen. Detta kan tolkas som att trovärdighetspoängen har en stor inverkan i
opinionsfrågor där argument ställs mot varandra.
Den tydliga skillnad som kan urskiljas i reultatet för AP2 (Arsenikbakterier) tolkar vi som att
trovärdighetspoängen har en uppenbar skillnad då två trovärdiga artiklar ställs mot varandra.
Den artikel som visats med trovärdighetspoäng har i båda fall fått 24% fler röster än den
andra artikeln i paret. Detta pekar mot att trovärdiga artiklar som presenteras med
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trovärdighetspoäng påverkar användarna att i större utsträckning välja denna artikel än andra
artiklar som inte har trovärdighetspoäng presenterad.
Det finns en generell tendens till att respondenterna väljer den artikel som har högre poäng
(om poäng presenteras), men skillnaden mellan test- och kontrollgrupp här är så pass liten att
vi inte kan dra några generella slutsatser kring detta. Dock kan vi se att poängen har en
påverkan då det handlar om opinionsfrågor där användaren i någon mening får ta ställning åt
det ena eller andra hållet.

Figur 7: Svarsfördelning för AP7 baserat på kön

För AP7 gällande “Datorsäkerhet” visar resultatet att i det fall där A1 (IDG.se, 89p) har visats
med poäng har kvinnor och män svarat identiskt. För AP7b där A2 (Sweclockers.com, 70p)
visats med poäng har kvinnorna i högre utsträckning valt att lägga sin röst på A2 till skillnad
från kontrollgruppen (ökning med 14%). I denna fråga har männen har i högre grad lagt sin
röst på A1 som visats utan trovärdighetspoäng (Figur 7). En möjlig orsak kan vara männens
yrkesval och förkunskaper, detta kan leda till att de redan är bekanta med sidan IDG.se och
således ignorerat trovärdighetspoängen, eller helt enkelt inte valt att tro på poängen. Vad detta
betyder eller beror på är svårt att fastställa då vi inte har möjlighet att se respondenternas
bakgrund och kunskapsnivå inom ämnet då det inte framgår i enkäten (se kapitel 3.5
Metodkritik, sid. 24).
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Figur 8: Skillnaden i resultatet för AP3 bland de som delar ofta/sällan. (Delar ofta/ibland: N=25; Delar
Sällan/ibland: N=20)

Vi har även kunnat se en skillnad för AP3 (Regn i småland). Där har de som i testgruppen
angett att de sällan eller ibland delar nyhetsartiklar på sociala medier i större utsträckning
ansett artikeln med det längre poänget som trovärdig (A2, 59p). Till skillnad från de som sagt
att de ofta delar där vi ser en liten tendens att de anser artikeln med det högre poänget vara
mest trovärdig (A1, 88p) (Figur 8). Detta skulle kunna tolkas som att användare som inte
delar inlägg så ofta tenderar att påverkas mer av trovärdighetspoängen. Eftersom resultatet
pekar på en skillnad men bara för ett av artikelparen i detta fall så kan vi även här kan inte
utesluta att detta beror på någon annan variabel som vi inte kan mäta.
I många fall visar vår studie ingen tydlig korrelation mellan ålder, utbildningsnivå, intresse
eller andra aspekter. Däremot kan små tendenser urskiljas men dessa är för marginella för att
kunna dra några slutsatser utifrån.

4.2 Metoddiskussion
Bristen på respondenter har blivit påtaglig vid tolkningen av resultatet i denna undersökning.
Detta har även lett till att vi inte har kunnat utesluta subjektivitetsfaktorn i studien vilken även
kan styrkas med följande kommentar från en av våra respondenter. Även om vi inte håller
med respondenten om att spannet är en bidragande orsak så stödjer respondenten påståendet
att trovärdighet är subjektivt, vilket Metzger (2007) har visat i sin studie.
“För stort spann 0-100, blir för subjektivt, hur vet man att den inte är fejkad? bara du
själv kan bestämma vad du tycker är trovärdigt eller ej.”
– Man 40 år
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Istället för att presentera artiklarna parvis hade vi kunnat visa dem en och en och ändrat
frågeställningen till en likertskala där respondenterna får bedöma varje artikels trovärdighet
individuellt. Genom att också dela upp respondenterna på samma sätt som vi gjort – med
samma artiklar och frågor men med skillnaden att testgruppen får se poängen och
kontrollgruppen inte – skulle vi kunna mäta skillnaden i trovärdighet på ett mer
tillfredställande sätt.
Det sätt som poängen presenterades på, det vill säga tillsammans med en färgad banner i
hörnet av tumnageln, kan vi inte utesluta en påverkan av våra respondenter. Detta styrks av
kommentarer vi fått av flera respondenter som påpekat att de inte såg poängen eller att de såg
poängen först i slutet av enkäten. När vi beslutade oss för hur vi skulle presentera poängen
stod vi inför ett svårt val. Samtidigt som vi inte inte ville riskera att poängen missades,
samtidigt som vi inte ville vara övertydliga med den för att påverka respondenterna så lite
som möjligt. Detta eftersom poängen i sig är den mätbara variabeln i undersökningen. Att
flera av våra respondenter missade poängen trots att vi valde ett grafiskt element tyder på att
den visuella presentationen bör vara ännu tydligare.
Orsaken till varför 42% av våra respondenter ställer sig tveksamma eller negativt inställda till
trovärdighetspoängen i denna undersökning går endast att spekulera kring. En av orsakerna
kan vara att våra respondenter inte läste inledningskapitlet och således inte var medveten om
poängens ursprung. Andelen misstänksamma respondenter hade då möjligtvis kunnat minskas
om en förklarande text hade presenterats på varje sida i enkäten. Trots att vi testade enkäten
innan den skickades ut kunde vi inte förutse detta. Följande kommentar från en av
respondenterna belyser även denna problematik, men också vikten av opartiskhet och
trovärdighet:
“De ger bildmässigt inget seriöst uttryck tyvärr. Liknande symboler missbrukas på
nätet och därför är man negativt inställd till trovärdighetspoängen redan från början.
Kunde dock vara en skillnad om man vet att en respekterad opartisk organisation låg
bakom poängen.”
– Man, 30 år
En insikt som vi kommit fram till efter att ha utvärderat vår metod är att det finns vissa brister
med att presentera artiklarna parvis i enkätundersökningen och att vi subjektivt satte ihop par
med olika egenskaper (som nämns i kapitel 3.2.2 “Artikelpar till undersökningen”). Detta
gjorde att vi förväntade oss att respondenterna skulle svara på ett visst sätt för att enkelt kunna
mäta skillnaden. Istället för att underlätta vår analys kan detta ha gjort artikelparens frågor
“ledande” och alltså inte givit några objektiva svar. Detta kan styrkas av att de är för de
artikelpar där denna typ av av frågeställning saknats eller varit mer öppen som vi kan se den
största skillnaden.
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Något som vi insåg en bit in i arbetet med uppsatsen var att populationen i undersökningen
kanske inte är rätt målgrupp för ändamålet. Metzger et al. (2007; 2009) menar att det framför
allt är unga människor och andra användare med en relativt låg utbildningsnivå som har
svårast att göra egna trovärdighetsbedömningar av webbinnehåll. Vid den tidpunkt då vi
kontaktade potentiella deltagare till undersökningen valde vi att prioritera att få in ett stort
antal respondenter (N=>100) högre än att försöka komma i kontakt med en specifik målgrupp.
Något som kan ha haft påverkan på resultatet i undersökningen är att checklistemetoden inte
är optimal, vilket Metzger et al. (2013) pekar på. Att komplettera vår poängsättningsmetod
med en ”kognitiv bedömningsmodell” som Metzger nämner, hade i kombination med vår
checklistemetod både lett till en mer trovärdig poängsättning och en bättre simulering av ett
hybridsystem. Omfattningen på detta uppsatsarbete förhindrade oss från att göra på detta sätt.
Valet att inte göra någon sådan förstudie motiverades också med att vårat syfte inte var att
utvärdera eller undersöka ett specifikt poängsättningssystem.
En av farorna vi såg innan studien, som tas upp i kapitlet 3.5 “Metodkritik”, var att vi inte
djupgående förklarade trovärdighetspoängens ursprung och uppbyggnad för respondenterna.
Följande kommentar från en av våra respondenter visar att detta kan ha varit en variabel som
påverkat resultatet i studien men som vi inte kunnat mäta:
“En positiv idé överhuvudtaget, men
trovärdighetspoängen baserade sig på.”
– Kvinna 30 år
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Likt föregående respondent är det dock flera som har ställt sig positiva till konceptet
trovärdighetspoäng.
I ett skede övervägde vi att låta respondenterna kommentera sitt val av artiklar för att samla
ytterligare information om deras val och vad de baserar sig på. Detta valdes dock bort efter ett
första test av enkäten då det visade sig att den tog 20-25 minuter att slutföra. Vi var rädda att
enkäten skulle ta för lång tid att slutföra, vilket kan leda till ett stort bortfall i undersökningen
(Trost, 2015). I efterhand inser vi att möjligheten att kommentera sitt val nog hade varit en bra
utgångspunkt för att styrka resultatet och hade antagligen inte påverkat respondenterna
avsevärt om detta inte hade varit ett obligatoriskt moment.
“Jag skulle gärna vilja kunna kommentera mina val. Valde en "Aftonbladet lajkat"
som trovärdigare än en annan mer "seriös" källa. Men lajkat hade tydligare
källanvisningar till den faktiskt undersökningen.”
– Man 32 år
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4.3 Diskussion
Vi har kunnat se vissa tendenser som pekar på att användarna påverkas av ett poängsystem
som hjälpmedel vid trovärdighetsbedömningar på internet. Dock så kan vi utifrån vårt resultat
inte svara på hur de påverkas, mer än att testgruppen (som fått poängen presenterad för båda
artiklarna) tenderat att i större utsträckning välja den artikel med högre trovärdighetspoäng än
kontrollgruppen som fick se samma artiklar utan poäng (Figur 5). Denna tendens är dock
marginell och otillräcklig för att kunna dra några generella slutsatser utifrån.
Något som vi har stöd för i undersökningen är att ett hjälpmedel i form av ett poängsystem
som representerar trovärdigheten hos webbartiklar skulle bidra till en ökad medvetenhet kring
källkritik och då indirekt minska spridningen av falsk information på sociala medier. Följande
citat från en av våra respondenter pekar på detta:
“Man ifrågasatte ifall man faktiskt ska lita på en sida/tidning så mycket som man gör
om man såg att den fått låga poäng. Det påverkade ens val och man fick ofta tänka om
dvs. fråga sig själv om man faktiskt litar på poängen mer än på sina egna åsikter om
tidningen/sidan från tidigare.”
– Kvinna, 22 år
Vi tror att det som Ką kol et al. (2013) pekar på, att trovärdighetsbedömningar av
webbinnehåll alltid påverkas av personliga preferenser och tidigare erfarenheter med de källor
som bedöms. Detta tror vi att kan ha haft stor påverkan på vårt resultat, speciellt i denna
studie då det gäller nyhetsartiklar.
Något som vi också fått kommentarer kring i enkätundersökningen är att det finns vissa risker
med att poängsätta och dela upp webbinnehåll i olika nivå av trovärdighet. Till exempel kan
artiklar med vårt poängsystem bli lågt betygsatta vilket resulterar i att artikeln “inte trovärdig
alls”, även fast den i grund och botten är sann. Ett ogenomarbetat poängsystem skulle i
praktiken då fungera som ett filter som i värsta fall kan leda till en slags censur av
informationen. En bra liknelse kring denna problematik som vi fick av en respondent i
undersökningen är följande:
“De är praktiska om man känner sig ovan vid att vara källkritisk, eller om man inte
vill/kan ägna tid åt research men vill/behöver använda artikeln. Å andra sidan blir det
bara ytterligare en förlängning av ovanan då man själv inte lärt sig hur man bedömer
trovärdigheten i artiklar. Å tredje sidan väcker det i förlängningen värdefull
uppmärksamhet kring problematiken i att artiklar delas hejvilt utan närmare
eftertanke. Dock kan konsekvensen vara att artiklar som inte har hög/full
trovärdighetspoäng men ändå viss bärbar substans inte får någon chans, lite som den
populära principen "ingen film som har lägre än 7-8 på IMDb är värd att se", vilket
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givetvis inte behöver vara fallet.”
– Kvinna, 26 år
Något som vi reflekterat över i det avslutande arbetet med uppsatsen är att vår metod kanske
inte är optimal för att göra en explorativ studie, speciellt med tanke på att ämnet som
forskningsområde är relativt nytt. Eftersom inga färdiga system eller tjänster finns tillgängliga
för internetanvändare tror vi att det behövs utforskas mer kring olika system som visualiserar
trovärdighet. Sådana undersökningar tror vi kan ge bättre resultat om man använder mer
kvalitativa metoder som till exempel fokusgruppsintervjuer.

5. Slutsatser
Vår studie visar att i åtta fall av tio påverkas inte internetanvändare och deras
trovärdighetsbedömning av ett system som visualiserar informationens trovärdighet med ett
poängsystem. Detta då respondenterna i testgruppen har svarat likvärdigt med
kontrollgruppen. Resultatet tyder dock på att användarnas förmåga att göra
trovärdighetsbedömningar påverkas i viss mån när det gäller opinionsfrågor. Däremot har
42% av våra respondenter angett att de ställer sig tveksamma eller negativt inställda till om
det går att lita på vår trovärdighetsbedömning, vilket kan vara en bidragande faktor till att vi
inte kan se några större skillnader mellan kontroll- och testgrupp.
För de användare som har fått ta del av trovärdighetspoängen kan vi se att högre
trovärdighetspoäng har en stor påverkan i opinionsfrågor där argument ställs mot varandra. I
dessa fall har respondenterna i högre grad valt att tro på argumentet med högre poäng då båda
artiklarna har visats med betyg.
Vi ser även en tydlig skillnad i resultatet då två trovärdiga artiklar men hög
trovärdighetspoäng ställs mot varandra. Den artikel som presenteras med
trovärdighetspoängen har då ett övertag gentemot det andra alternativet som (i denna studie)
inte har haft trovärdighetspoäng presenterat. Detta tyder på att studiens frågeställning om
trovärdighetspoäng bidrar till att användare i större utsträckning väljer nyhetsartiklar med
högre poäng som den trovärdigaste källan, delvis är besvarad. Då endast en marginell skillnad
som bekräftar detta syns för majoriteten av artikelparen i undersökningen kan vi med säkerhet
säga att det finns andra omständigheter där trovärdighetspoäng har större inflytande.
Då antalet respondenter i respektive grupp endast varit 25 stycken har det varit svårt att dra
bredare slutsatser baserat på respondenternas utbildningsnivå. Däremot kan en trend urskiljas
som pekar på att de med gymnasial- och förgymnasial utbildning i högre utsträckning har valt
att lita på trovärdighetspoängen, vilket delvis fått stöd av Metzger et al. (2007; 2009).
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Trots de skillnader vi kan se, talar studien i sin helhet om att det inte är en större skillnad för
respondenterna i den kategori av artiklar (nyheter) som vi valde att undersöka. Vi kan däremot
anta att det finns andra typer av media (förutom nyhetsartiklar) som kan vara mer lämpade för
trovärdighetspoäng eftersom vi inte kunnat se någon signifikant skillnad i vår undersökning.

6. Vidare studier
Som nämnt i kapitel 4.2 “Metoddiskussion” skulle framtida undersökningar av poängsystem
som visualiserar trovärdighet utföras på en lämpligare målgrupp. Metzger (2007; 2009) menar
att det är internetanvändare med relativt låg utbildningsnivå som tenderar att ha svårigheter
med att bedöma trovärdigheten hos information på internet. Vidare forskning inom detta ämne
skulle med fördel kunna undersökas på till exempel högstadie- och gymnasieelever. Framtida
studier bör här fokusera på att se om de även är mottagliga för trovärdighetspoäng eller andra
typer av hjälpmedel för att visualisera trovärdigheten.
En annan möjlig vinkel är att undersöka hur ett komplett hybridsystem, likt det Shah (2014;
2015) tagit fram, påverkar användarna och då även belysa aspekten med crowdsourcing.
Vidare forskning skulle också kunna laborera med hur poängen presenteras och mer specifikt
undersöka olika sätt att förmedla “nivån av trovärdighet” för olika användare – både visuellt
och informativt.
Vi kan se att det är bland annat opinionsfrågor har bidragit med den största skillnaden i vår
studie och att undersöka detta och till vilken grad, är aspekter som vidare studier bör fokusera
på. De andra medium som finns tillgängliga, såsom bilder, filmer, kontroversiella nyheter och
rent av satir m.m., är några av de kategorier som kan undersökas närmare.
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Bilaga 1 - Enkätundersökning 1 - Inbördes viktfaktor
Här kommer enkätundersökningen för uträkningen av viktfaktorerna
presenteras.

Kriterier för att bedöma trovärdighet hos
nyhetsartiklar på webben och deras betydelse i
förhållande till varandra
Vi är två studenter från IMD programmet på Södertörns Högskola som studerar Medieteknik
C. Vi genomför just nu en förstudie som en del av vår Cuppsats om hur ett poängsystem för
trovärdighet hos nyhetsartiklar på webben skulle påverka användare och deras medvetenhet
kring källkritik. Poängsystemet baserar sig på tidigare forskning men har aldrig testats ur ett
HCIperspektiv.
Vi behöver nu hjälp att avgöra vilka kriterier du anser vara viktiga eller mindre viktiga för att
bedöma trovärdigheten på nyhetsinformation och deras källor på internet. Nyhetsartiklar
definieras i vår uppsats som innehåll publicerat av en redaktion med ansvarig utgivare.
Tanken är att vi i denna enkät vill mäta hur stor betydelse de olika kriterierna har i förhållande
till varandra när trovärdigheten av en artikel bedöms. Det är därför viktigt att du tänker på att
siffran du anger för varje kriterium kommer att tolkas som en "poäng" för dess betydelse i
förhållande till de andra kriterierna. Utifrån dessa poäng kommer vi sedan att utforma en
matematisk formel för att tilldela webbsidor en heltäckande trovärdighetspoäng.
Trovärdighetskriterierna härstammar från "checklist"metoden som sammanfattas i denna
artikel från 2015:
www.informationr.net/ir/201/paper663.html
Enkäten består av 12st kriterier (frågor) och svaren är anonyma.
Vid frågor kan du höra av dig till axel.jonsson@live.com eller magnus.ulenius@gmail.com så
svarar vi omgående!
Tack på förhand för din medverkan!
Magnus Ulenius
Axel Jonsson
Stockholm, november 2015
*Required

Accuracy, Authority and Aestetics
Betygsätt kriterierna från 1 till 10.
Tänk på att siffran du anger kommer att ses som en poäng som representerar hur stor
betydelse de olika kriterierna har i förhållande till varandra i en helhetsbedömning av
trovärdighet.
1. Citat och referenser *
Att artikeln innehåller citat och/eller referenser
Mark only one oval.
1
Mindre
viktigt

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Mycket
viktigt

2. Författarens identitet *
Att författarens namn är synligt
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mindre
viktigt

Mycket
viktigt

3. Kontaktinformation *
Att kontaktinformation till författaren och/eller organisationen/företaget finns tillgängligt
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mindre
viktigt

Mycket
viktigt

4. Navigation och struktur *
Att webbsidan är lättnavigerad och innehållet välstrukturerat
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mindre
viktigt

Mycket
viktigt

Professionalism
Betygsätt kriterierna från 1 till 10.
Tänk på att siffran du anger kommer att ses som en poäng som representerar hur stor
betydelse de olika kriterierna har i förhållande till varandra i en helhetsbedömning av
trovärdighet.
5. Reklam och annonser *
Att webbsidan inte innehåller reklam eller annonser
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mindre
viktigt

Mycket
viktigt

6. Felstavningar och brutna länkar *
Att artikeln inte innehåller några typografiska fel eller länkar som inte fungerar
Mark only one oval.
1
Mindre
viktigt

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Mycket
viktigt

7. Språk *
Att artikeln går att läsa på flera språk
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mindre
viktigt

Mycket
viktigt

8. Presence of privacy and security policies *
Att webbsidan länkar till dess integritets och säkerhetspolicy
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mindre
viktigt

Mycket
viktigt

Popularity, Currency, Impartiality and Quality
Betygsätt kriterierna från 1 till 10.
Tänk på att siffran du anger kommer att ses som en poäng som representerar hur stor
betydelse de olika kriterierna har i förhållande till varandra i en helhetsbedömning av
trovärdighet.
9. Ranking i sökmotorträffar *
Betydelsen av att webbsidan rankas högt hos olika sökmotorer
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mindre
viktigt

Mycket
viktigt

10. Datum och aktualitet *
Att det tydligt framgår när artikeln är publicerad och/eller ändrad
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mindre
viktigt

Mycket
viktigt

11. Avgiftsbelagd information *
Att användaren måste betala för att ta del av informationen
Mark only one oval.
1
Mindre
viktigt

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Mycket
viktigt

12. Sakliga argument *
Att det finns faktabaserade argument i artikeln
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

Mindre
viktigt

Vi är strax klara..
13. Har du har några synpunkter eller kommentarer på denna enkät?
Denna fråga är ej obligatorisk

14. Skulle du vara intresserad av att bolla
ämnet eller uppsatsen med oss?
Ange då din mail här!

Powered by

9

10
Mycket
viktigt

Bilaga 2 - Heuristisk utvärdering av webbplatser
Nedan följer Nielsens 10 användbarhetsregler.
1. Visibility of system status
The system should always keep users informed about what is going on, through
appropriate feedback within reasonable time. (Breadcrumbs)
2. Match between system and the real world
The system should speak the users' language, with words, phrases and concepts
familiar to the user, rather than system-oriented terms. Follow real-world conventions,
making information appear in a natural and logical order. (Bra språk?)
3. User control and freedom
Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked
"emergency exit" to leave the unwanted state without having to go through an
extended dialogue. Support undo and redo.
4. Consistency and standards
Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean
the same thing. Follow platform conventions.
5. Error prevention
Even better than good error messages is a careful design which prevents a problem
from occurring in the first place. Either eliminate error-prone conditions or check for
them and present users with a confirmation option before they commit to the action.
6. Recognition rather than recall
Minimize the user's memory load by making objects, actions, and options visible. The
user should not have to remember information from one part of the dialogue to
another. Instructions for use of the system should be visible or easily retrievable
whenever appropriate.
7. Flexibility and efficiency of use
Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction for
the expert user such that the system can cater to both inexperienced and
experienced users. Allow users to tailor frequent actions.
8. Aesthetic and minimalist design
Dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Every
extra unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information
and diminishes their relative visibility.
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors

Error messages should be expressed in plain language (no codes), precisely indicate
the problem, and constructively suggest a solution. (404)
10. Help and documentation
Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be
necessary to provide help and documentation. Any such information should be easy
to search, focused on the user's task, list concrete steps to be carried out, and not be
too large.
Referens
Nielsen, J. (1995) 10 Usability Heuristics for User Interface Design.
http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
Inhämtat: 2015-11-27
Lista av källor – vilka användbarhetsregler som uppfyllt och deras alexa.com ranking:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Webbplats

Nielsen’s regler

Aftonbladet.se:
DN.se:
sverigesradio.se
nyteknik.se
sydsvenskan.se
expressen.se/halsoliv
mabra.se
lajkat.aftonbladet.se
viralking.se
gp.se
nyheter24.se
idg.se
sweclockers.com
va.se
sahlgrenska.gu.se
expressen.se
expressen.se/omtalat

7/10
8/10
9/10
5/10
6/10
6/10
4/10
3/10
4/10
8/10
6/10
5/10
6/10
7/10
9/10
5/10
3/10

alexa.com ranking

(Ej: 4, 7, 8)
(Ej: 7, 9)
(Ej: 1)
(Ej: 6, 7, 8, 9, 10)
(Ej: 1, 4, 6, 9)
(Ej: 1, 7, 9, 10)
(Ej: 1, 2, 6, 8, 9, 10)
(Ej: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10)
(Ej: 1, 2, 5, 7, 9, 10)
(Ej: 1, 7, )
(Ej: 5, 7, 9, 10)
(Ej: 1, 6, 7, 8, 10)
(Ej: 4, 6, 9, 10)
(Ej: 1, 9, 10)
(Ej: 7)
(Ej: 1, 4, 7, 8, 10)
(Ej: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10)

5
13
48
258
136
10
N/A
5
1232
64
108
70
89
330
224
10
10

10/10
10/10
10/10
8/10
9/10
10/10
0/10
10/10
1/10
10/10
10/10
10/10
10/10
8/10
9/10
10/10
10/10

122,7 * 10 = 1227 (max rank)

Bilaga 3 – Artiklar
Den röda siffran är artikelns uträknade trovärdighetspoäng.
AP1:Polisens vanligaste brott
AP1-A1: 62 http://www.aftonbladet.se/nyheter/dodadekvinnor/arkiv/article12092784.ab
AP1-A2: 58 http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisers-kvinnovald-oroar-karen/
AP2: Bakterie som lever på arsenik
AP2-A1: 78 http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ny-livsform-upptackt-i-sjo-av-arsenik/
AP2-A2: 43 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12688535.ab
AP2-A3: 96 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4218780
AP3: Regnoväder i småland 2012
AP3-A1: 88 http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3505871.ece
AP3-A2: 59 http://www.sydsvenskan.se/sverige/mer-regn-i-smaland/
AP4: Kaffe och hälsa
AP4-A1: 85 http://www.expressen.se/halsoliv/bli-smal-och-glad---med-kaffe/
AP4-A2: 53 http://www.mabra.com/for-mycket-kaffe-kan-gora-dig-tjock/
AP5: Sovställning:
AP5-A1: 55 http://www.expressen.se/halsoliv/hitta-ratt-sovstallning-och-maxa-dinsomn/
AP5-A2: 26 http://lajkat.aftonbladet.se/ny-studie-sover-du-pa-hogra-sidan-av-sangenda-bor-du-byta-sida-direkt/
AP6: Tre män överföll 15-åring
AP6-A1: 74 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21776755.ab
AP6-A2: 39 http://viralking.se/tre-man-overfoll-en-15-arig-flicka-det-skulle-de-aldrigha-gjort/
AP6-A3: 68 http://www.expressen.se/omtalat/tre-man-overfoll-15-arigakampsporttjejen--det-skulle-de-aldrig-ha-gjort/
AP6-A4: 78 http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/818272-tre-man-overfoll-tjejen-meddet-borde-de-inte-gjort
AP6-A5: 77 https://www.gp.se/zappat/1.2899216-15-arig-kampsporttjej-overmannadetre-ranare
AP7: Datorsäkerhet
AP7-A1: 89 http://www.idg.se/2.1085/1.643428/dell-dator-sakerhetshal

AP7-A2: 70 http://www.sweclockers.com/nyhet/21349-dell-levererar-datorer-medsuperfish-liknande-sjalvsignerade-certifikat
AP8: Olydiga barn
AP8-A1: 54
http://www.va.se/nyheter/2015/07/28/rebelliska-barn-tjanar-mer-som-vuxna/
AP8-A2: 60
http://lajkat.aftonbladet.se/studie-olydiga-barn-tjanar-mer-pengar-som-vuxna/
AP9: Kärnvapen i Iran
AP9-A1: 96 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4791450
AP9-A2: 72 http://www.expressen.se/nyheter/fn-hemliga-experiment-med-karnvapen-iiran/
AP10: Brustet hjärta
AP10-A1: 91 http://sahlgrenska.gu.se/forskning/nyhet/brustet-hjarta---syndromfarligare-an-man-trott.cid1286500
AP10-A2: 63 http://www.mabra.com/stress-kan-fa-ditt-hjarta-att-brista/

Bilaga 4 - Artiklarnas poängberäkning
Tabell med poängsättning

≈ Poäng
62
58
78
43
96
88
59
85
53
55
26
74
39
68
78
77
89
70
54
60
96
72
91
63

K1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

K2
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0

K3
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

K4
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0

K5
0,7
0,8
0,8
0,7
0,9
0,5
0,6
0,6
0,4
0,6
0,3
0,7
0,4
0,3
0,6
0,8
0,5
0,6
0,7
0,3
0,9
0,5
0,9
0,4

K6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0

K7
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

K8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K9
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1

K10
1
1
1
1
1
0,8
0,9
1
0
1
1
1
0,1
1
1
1
1
1
0,8
1
1
1
0,9
0

K11
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

K12
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1

K13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VF1
0,12
0,12
0,12
0
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

VF2
0
0
0
0
0,12
0,12
0
0,12
0
0
0
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0
0,12
0,12
0
0,12
0

VF3
0,093
0,093
0,093
0
0,093
0,093
0
0,093
0,093
0
0
0,093
0
0,093
0,093
0,093
0,093
0,093
0
0
0,093
0,093
0,093
0,093

VF4
0,083
0,083
0,083
0
0,083
0,083
0
0,083
0
0
0
0,083
0
0,083
0,083
0
0,083
0
0
0
0,083
0,083
0,083
0

VF5
0,035
0,04
0,04
0,035
0,045
0,025
0,03
0,03
0,02
0,03
0,015
0,035
0,02
0,015
0,03
0,04
0,025
0,03
0,035
0,015
0,045
0,025
0,045
0,02

VF6
0
0
0
0
0,055
0
0
0
0
0
0,055
0
0
0,055
0
0,055
0
0
0
0,055
0,055
0
0,055
0

VF7
0,098
0
0,098
0,098
0,098
0,098
0,098
0,098
0
0,098
0
0,098
0,098
0
0,098
0,098
0,098
0,098
0,098
0,098
0,098
0,098
0,098
0,098

VF8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VF9

0
0,048
0,048
0
0,048
0,048
0,048
0
0,048
0
0
0
0
0
0,048
0,048
0,048
0,048
0
0
0,048
0
0
0,048

VF10

0,053
0,053
0,053
0,053
0,053
0,0424
0,0477
0,053
0
0,053
0,053
0,053
0,0053
0,053
0,053
0,053
0,053
0,053
0,0424
0,053
0,053
0,053
0,0477
0

VF11

0,11
0
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0
0,11
0
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0
0,11
0,11
0,11
0,11

VF12

0
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0
0
0
0
0
0,11
0
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11

VF13

0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028
0,028

Summa
Poäng
0,62
62
0,575
57,5
0,783
78,3
0,434
43,4
0,963
96,3
0,8774
87,74
0,5917
59,17
0,845
84,5
0,529
52,9
0,549
54,9
0,261
26,1
0,74
74
0,3913
39,13
0,677
67,7
0,783
78,3
0,765
76,5
0,888
88,8
0,7
70
0,5434
54,34
0,599
59,9
0,963
96,3
0,72
72
0,9097
90,97
0,627
62,7

Bilaga 5 - Enkätundersökning 2 - Trovärdighetspoäng
Här kommer enkätundersökningarna och svaren presenteras.

Bedömning av trovärdigheten hos nyhetsartiklar på
internet
Vi är två studenter från IMDprogrammet på Södertörns Högskola och skriver just nu Cuppsats om hur ett
poängsystem för trovärdigheten hos nyhetsartiklar på webben skulle påverka användare och deras
medvetenhet kring källkritik. Du får det här mailet eftersom du tidigare har visat intresse för att delta i vår
studie.
Enkätundersökningen tar ca 2025 minuter att genomföra och innebär att du ska göra en personlig
bedömning av trovärdigheten hos ett antal nyhetsartiklar.
Du kommer att gå igenom 10 artikelpar och ska uppge vilken av artiklarna som du anser vara mest
trovärdig.
I vissa artikelpar kommer du att kunna se en trovärdighetspoäng för båda artiklarna, medan andra
artikelpar helt saknar poäng. I några fall är det bara en av artiklarna i paret som har trovärdighetspoäng.
Poängen representeras av siffror mellan 0 (lägst trovärdighet) och 100 (högst trovärdighet); samt
presenteras på en färgad flagga.
Poängen har beräknats med hjälp av en vetenskaplig metod som vi tagit fram utifrån denna
forskningsrapport:
http://www.informationr.net/ir/201/paper663.html (Shah, A. m.fl. 2015)
Vid frågor kan du höra av dig till uppsats.kallkritik@gmail.com så svarar vi omgående!
Dina svar hjälper oss att göra en så korrekt analys som möjligt och vi vill tacka dig för att du ställer upp och
hoppas att du kan ta dig tiden att fylla i vår enkät.
Tack för din medverkan!
Magnus Ulenius
Axel Jonsson
Stockholm, december 2015
(Klicka på continueknappen nedan för att komma till enkäten.)
*Required

1. Är du? *
Mark only one oval.
Kvinna
Man
Other:
2. Vilket år är du född? *
(ex. 1989)

3. Vilken är din högsta utbildningsnivå? *
Mark only one oval.
Förgymnasial utbildning
Gymnasieutbildning, mindre än 3 år
Gymnasieutbildning, 3 år
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mindre
Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år
Other:
4. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? *
Mark only one oval.
Anställd
Egenföretagare
Studerande
Föräldraledig
Pensionär
Sjukskriven
Arbetslös
Other:

Sovställning
Trovärdighetspoängen för artikeln presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Aftonbladet Lajkat
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://lajkat.aftonbladet.se/nystudiesoverdupahograsidanavsangendabordubytasidadirekt/

2. Expressen Hälsoliv
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.expressen.se/halsoliv/hittarattsovstallningochmaxadinsomn/

5. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Aftonbladet Lajkat: "Ny studie: Sover du på högra sidan av sängen? Då bör du byta sida
direkt"
2. Expressen Hälsoliv: "Hitta rätt sovställning och maxa din sömn"

Brustet hjärta
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Sahlgrenska Akademien

Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.sahlgrenska.gu.se/forskning/nyhet/brustethjartasyndromfarligareanmantrott.cid1286500

2. Må Bra
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.mabra.com/stresskanfaditthjartaattbrista/

6. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Sahlgrenska akademien: "Brustet hjärta  syndrom farligare än man trott"
2. Må Bra: "Stress kan få ditt hjärta att brista"

Regn i Småland
Trovärdighetspoängen för artiklarna presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Ny Teknik
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3505871.ece

2. Sydsvenskan
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.sydsvenskan.se/sverige/merregnismaland/

7. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Ny Teknik: "Teorin som kan förklara regnkaoset i Småland"
2. Sydsvenskan: "Mer regn i Småland"

Datorsäkerhet
Trovärdighetspoängen för artikeln presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. IDG.se

Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.idg.se/2.1085/1.643428/delldatorsakerhetshal

2. Sweclockers.com
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.sweclockers.com/nyhet/21349delllevererardatorermedsuperfishliknandesjalvsignerade
certifikat

8. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. IDG.se: "Har du en dator från Dell? Släpp allt annat och fixa detta säkerhetshål genast"
2. Sweclockers.com: "Dell levererar datorer med Superfishliknande självsignerade certifikat"

Kaffe
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Expressen  Hälsoliv
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.expressen.se/halsoliv/blismalochgladmedkaffe/

2. Må Bra
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.mabra.com/formycketkaffekangoradigtjock/

9. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Expressen Hälsoliv: "Bli smal och glad  med kaffe"
2. Må Bra: "För mycket kaffe kan göra dig tjock"

15åriga flicka överfallen
Trovärdighetspoängen för artiklarna presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Viralking.se
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://viralking.se/tremanoverfollen15arigflickadetskulledealdrighagjort/

2. Expressen Omtalat
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.expressen.se/omtalat/tremanoverfoll15arigakampsporttjejendetskulledealdrighagjort/

10. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Viralking.se: "Tre män överföll en 15årig flicka – det skulle de aldrig ha gjort"
2. Expressen Omtalat: "Tre män överföll 15åriga kampsporttjejen – det skulle de aldrig ha gjort"

Arsenikbakterier
Trovärdighetspoängen för artikeln presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Dagens Nyheter
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/nylivsformupptacktisjoavarsenik/

2. Sveriges Radio
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4218780

11. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Dagens Nyheter: "Ny livsform upptäckt i sjö av arsenik"
2. Sveriges Radio: "Arsenikätande bakterie kan avslöja liv i rymden"

Olydiga barn
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Veckans Affärer
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.va.se/nyheter/2015/07/28/rebelliskabarntjanarmersomvuxna/

2. Aftonbladet Lajkat
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://lajkat.aftonbladet.se/studieolydigabarntjanarmerpengarsomvuxna/

12. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Veckans affärer: "Barn som inte lyssnar på sina föräldrar tjänar mer som vuxna"
2. Lajkat: "Studie: Olydiga barn tjänar mer pengar som vuxna"

Kärnvapen i Iran
Trovärdighetspoängen för artiklarna presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Sveriges Radio
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4791450

2. Expressen
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.expressen.se/nyheter/fnhemligaexperimentmedkarnvapeniiran/

13. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Sveriges radio: "IAEArapport om Iran mycket allvarlig"
2. Expressen: "FN: Hemliga experiment med kärnvapen i Iran"

Polisvåld
Trovärdighetspoängen för artikeln presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Aftonbladet
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/dodadekvinnor/arkiv/article12092784.ab

2. Dagens Nyheter
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/poliserskvinnovaldoroarkaren/

14. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Aftonbladet: "Kvinnomisshandel  Polisens vanligaste brott"
2. Dagens Nyheter: "Polisers kvinnovåld oroar kåren"

Snart klar!
Nu kommer några avslutande frågor.

15. Ange det som du tycker stämmer bäst in på dig *
Mark only one oval per row.
Vet
ej

Instämmer
inte alls

Instämmer
till stor del
inte

Instämmer
till viss del
inte

Tveksam

Instämmer
till viss del

Instämmer
till stor del

Jag är intresserad av
källkritik.
Jag anser att källkritik
på internet är viktigt.
Jag anser att jag har
en god förmåga att
trovärdighetsbedöma
artiklar på internet.
Jag anser att man
kan lita på
trovärdighetspoängen
i denna
undersökning.
Jag tror att
trovärdighetspoängen
påverkade mitt val av
artiklar.
16. Brukar du dela information på sociala medier? *
(t.ex Facebookstatusar, tweets, nyhetsartiklar, blogginlägg etc.)
Mark only one oval.
Ofta
Ibland
Sällan
Aldrig
17. Brukar du kontrollera om det är trovärdigt innan du delar? *
Svara ärligt!
Mark only one oval.
Alltid
Oftast
Ibland
Sällan
Aldrig
Jag delar inte
18. Vad tycker du var positivt / negativt med trovärdighetspoängen? Berätta gärna dina synpunkter!
Denna fråga är ej obligatorisk.

Powered by

Instämmer
helt

Bedömning av trovärdigheten hos nyhetsartiklar på
internet
Vi är två studenter från IMDprogrammet på Södertörns Högskola och skriver just nu Cuppsats om hur ett
poängsystem för trovärdigheten hos nyhetsartiklar på webben skulle påverka användare och deras
medvetenhet kring källkritik. Du får det här mailet eftersom du tidigare har visat intresse för att delta i vår
studie.
Enkätundersökningen tar ca 2025 minuter att genomföra och innebär att du ska göra en personlig
bedömning av trovärdigheten hos ett antal nyhetsartiklar.
Du kommer att gå igenom 10 artikelpar och ska uppge vilken av artiklarna som du anser vara mest
trovärdig.
I vissa artikelpar kommer du att kunna se en trovärdighetspoäng för båda artiklarna, medan andra
artikelpar helt saknar poäng. I några fall är det bara en av artiklarna i paret som har trovärdighetspoäng.
Poängen representeras av siffror mellan 0 (lägst trovärdighet) och 100 (högst trovärdighet); samt
presenteras på en färgad flagga.
Poängen har beräknats med hjälp av en vetenskaplig metod som vi tagit fram utifrån denna
forskningsrapport:
http://www.informationr.net/ir/201/paper663.html (Shah, A. m.fl. 2015)
Vid frågor kan du höra av dig till uppsats.kallkritik@gmail.com så svarar vi omgående!
Dina svar hjälper oss att göra en så korrekt analys som möjligt och vi vill tacka dig för att du ställer upp och
hoppas att du kan ta dig tiden att fylla i vår enkät.
Tack för din medverkan!
Magnus Ulenius
Axel Jonsson
Stockholm, december 2015
(Klicka på continueknappen nedan för att komma till enkäten.)
*Required

1. Är du? *
Mark only one oval.
Kvinna
Man
Other:
2. Vilket år är du född? *
(ex. 1989)

3. Vilken är din högsta utbildningsnivå? *
Mark only one oval.
Förgymnasial utbildning
Gymnasieutbildning, mindre än 3 år
Gymnasieutbildning, 3 år
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mindre
Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år
Other:
4. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? *
Mark only one oval.
Anställd
Egenföretagare
Studerande
Föräldraledig
Pensionär
Sjukskriven
Arbetslös
Other:

Sovställning
Trovärdighetspoängen för artikeln presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Aftonbladet Lajkat
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://lajkat.aftonbladet.se/nystudiesoverdupahograsidanavsangendabordubytasidadirekt/

2. Expressen Hälsoliv
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.expressen.se/halsoliv/hittarattsovstallningochmaxadinsomn/

5. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Aftonbladet Lajkat: "Ny studie: Sover du på högra sidan av sängen? Då bör du byta sida
direkt"
2. Expressen Hälsoliv: "Hitta rätt sovställning och maxa din sömn"

Brustet hjärta
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Sahlgrenska Akademien

Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.sahlgrenska.gu.se/forskning/nyhet/brustethjartasyndromfarligareanmantrott.cid1286500

2. Må Bra
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.mabra.com/stresskanfaditthjartaattbrista/

6. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Sahlgrenska akademien: "Brustet hjärta  syndrom farligare än man trott"
2. Må Bra: "Stress kan få ditt hjärta att brista"

Regn i Småland
Trovärdighetspoängen för artiklarna presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Ny Teknik
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3505871.ece

2. Sydsvenskan
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.sydsvenskan.se/sverige/merregnismaland/

7. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Ny Teknik: "Teorin som kan förklara regnkaoset i Småland"
2. Sydsvenskan: "Mer regn i Småland"

Datorsäkerhet
Trovärdighetspoängen för artikeln presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. IDG.se
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.idg.se/2.1085/1.643428/delldatorsakerhetshal

2. Sweclockers.com
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.sweclockers.com/nyhet/21349delllevererardatorermedsuperfishliknandesjalvsignerade
certifikat

8. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. IDG.se: "Har du en dator från Dell? Släpp allt annat och fixa detta säkerhetshål genast"
2. Sweclockers.com: "Dell levererar datorer med Superfishliknande självsignerade certifikat"

Kaffe
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Expressen  Hälsoliv
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.expressen.se/halsoliv/blismalochgladmedkaffe/

2. Må Bra
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.mabra.com/formycketkaffekangoradigtjock/

9. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Expressen Hälsoliv: "Bli smal och glad  med kaffe"
2. Må Bra: "För mycket kaffe kan göra dig tjock"

15åriga flicka överfallen
Trovärdighetspoängen för artiklarna presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Viralking.se
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://viralking.se/tremanoverfollen15arigflickadetskulledealdrighagjort/

2. Expressen Omtalat
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.expressen.se/omtalat/tremanoverfoll15arigakampsporttjejendetskulledealdrighagjort/

10. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Viralking.se: "Tre män överföll en 15årig flicka – det skulle de aldrig ha gjort"
2. Expressen Omtalat: "Tre män överföll 15åriga kampsporttjejen – det skulle de aldrig ha gjort"

Arsenikbakterier
Trovärdighetspoängen för artikeln presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Dagens Nyheter
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/nylivsformupptacktisjoavarsenik/

2. Sveriges Radio
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4218780

11. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Dagens Nyheter: "Ny livsform upptäckt i sjö av arsenik"
2. Sveriges Radio: "Arsenikätande bakterie kan avslöja liv i rymden"

Olydiga barn
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Veckans Affärer
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.va.se/nyheter/2015/07/28/rebelliskabarntjanarmersomvuxna/

2. Aftonbladet Lajkat
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://lajkat.aftonbladet.se/studieolydigabarntjanarmerpengarsomvuxna/

12. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Veckans affärer: "Barn som inte lyssnar på sina föräldrar tjänar mer som vuxna"
2. Lajkat: "Studie: Olydiga barn tjänar mer pengar som vuxna"

Kärnvapen i Iran
Trovärdighetspoängen för artiklarna presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Sveriges Radio
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4791450

2. Expressen
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.expressen.se/nyheter/fnhemligaexperimentmedkarnvapeniiran/

13. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Sveriges radio: "IAEArapport om Iran mycket allvarlig"
2. Expressen: "FN: Hemliga experiment med kärnvapen i Iran"

Polisvåld
Trovärdighetspoängen för artikeln presenteras uppe till vänster på bilden.
Vilken artikel anser du vara mest trovärdig?

1. Aftonbladet
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/dodadekvinnor/arkiv/article12092784.ab

2. Dagens Nyheter
Klicka på länken för att komma till artikeln.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/poliserskvinnovaldoroarkaren/

14. Vilken av dessa artiklar anser du vara mest trovärdig? *
Mark only one oval.
1. Aftonbladet: "Kvinnomisshandel  Polisens vanligaste brott"
2. Dagens Nyheter: "Polisers kvinnovåld oroar kåren"

Snart klar!
Nu kommer några avslutande frågor.

15. Ange det som du tycker stämmer bäst in på dig *
Mark only one oval per row.
Vet
ej

Instämmer
inte alls

Instämmer
till stor del
inte

Instämmer
till viss del
inte

Tveksam

Instämmer
till viss del

Instämmer
till stor del

Jag är intresserad av
källkritik.
Jag anser att källkritik
på internet är viktigt.
Jag anser att jag har
en god förmåga att
trovärdighetsbedöma
artiklar på internet.
Jag anser att man
kan lita på
trovärdighetspoängen
i denna
undersökning.
Jag tror att
trovärdighetspoängen
påverkade mitt val av
artiklar.
16. Brukar du dela information på sociala medier? *
(t.ex Facebookstatusar, tweets, nyhetsartiklar, blogginlägg etc.)
Mark only one oval.
Ofta
Ibland
Sällan
Aldrig
17. Brukar du kontrollera om det är trovärdigt innan du delar? *
Svara ärligt!
Mark only one oval.
Alltid
Oftast
Ibland
Sällan
Aldrig
Jag delar inte
18. Vad tycker du var positivt / negativt med trovärdighetspoängen? Berätta gärna dina synpunkter!
Denna fråga är ej obligatorisk
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