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Abstrakt 
 

Sociala medier blir allt mer vanligt och används dagligen av miljontals användare. Sociala 

medier tillåter användare att enkelt kommunicera med varandra och utbyta innehåll i form av 

bilder, videor och text. Det har konstaterats att sociala medier har genererat negativa 

konsekvenser för användarnas psykiska hälsa genom att orsaka bland annat mental utmattning. 

Den mentala utmattningen orsakas av den mängd information som användaren tar in samt att 

användaren känner ett behov av att ständigt vara uppkopplad. För att främja människors hälsa 

vid användande av sociala medier togs två designförslag fram utifrån en litteraturstudie. 

Designförslagen integrerades sedan i en prototyp som utvärderades genom fokusgrupper. 

Insikterna som analyserades fram ur utvärderingen diskuterades i samband med litteraturen för 

att generera en slutsats. Slutsatsen resulterar i att designförslaget privat flödesgrupp kan stärka 

samhörigheten mellan användare genom att användarna kan skapa ett personligare innehåll. 

Designförslaget skräddarsy innebär att användarna självständigt kan fokusera sitt användande 

på att ta del av vad de anser är betydelsefullt innehåll samt undvika överflödig information.  

 

Nyckelord: Sociala medier, psykisk hälsa, samhörighet, engagemang, designförslag 

  



 
 

Abstract 

Social media are becoming more and more common and is used daily by millions of users. 

Social media allows users to easily communicate with each other and exchange content in the 

form of images, videos and text. It has been found that social media have developed negative 

consequences for users' mental health by causing for example mental exhaustion. The mental 

fatigue is caused by the amount of information the user takes in and the user feels a need to be 

constantly connected. To promote people's health when using social media, two design 

proposals were made based on a literature study. The design proposals were then integrated into 

a prototype that was evaluated by focus groups. The insights analyzed from the evaluation were 

discussed in connection with the literature in order to generate a conclusion. The conclusion 

present that the design proposal privata flödesgrupper can strengthen the relationship between 

users by allowing the users create a more personal content. The design proposal skräddarsy 

intend users to being able to independently focus their use on taking part of what they consider 

to be important content and avoid redundant information. 
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1.Introduktion 

I samband med digitaliseringen har sociala medier blivit vanligt förekommande i människors 

liv och dess konstanta utveckling ökar ständigt i antalet användare (Dhir, Yossatorn, Kaur & 

Chen, 2018; Sriwilai & Charoensukmongkol, 2016). Miljontals användare engagerar sig varje 

dag och exempel på sociala medier är Facebook, Twitter eller Youtube (Kamal et al., 2013). Ett 

problem är dock att användningen av sociala medier har börjat orsaka att användare upplever 

negativa konsekvenser i form av mental utmattning eftersom sociala medier kan bli 

överväldigande (Han, 2018). Mental utmattning kan även vara en början till utbrändhet och en 

konsekvens kan då vara att användare istället väljer att undvika sociala medier (Han, 2018; 

Sriwilai & Charoensukmongkol, 2016). Däremot kan positiva känslor som tillfredsställelse och 

negativa konsekvenser som mental utmattning existera samtidigt vid användandet av sociala 

medier (Han, 2018).  

 

Positiva egenskaper som sociala medier erbjuder är att människor enkelt kan mötas och skapa 

nya relationer, underlätta kommunikation med vänner och familj samt underhållning för 

användarna (Kapoor et al., 2018). Ett syfte med design på sociala medier är att kunna engagera 

användarna under själva användandet av sociala medier men också att användandet blir 

återkommande över en längre tid (Doherty & Doherty, 2018). Engagemang kan beskrivas i hur 

människor väljer att delta och involvera sig i något (Di Gangi & Wasko, 2016). Genom att 

skapa en ökad förståelse kring engagemang kan nya insikter kring vilken roll som sociala 

medier har i människors liv utvecklas (Doherty & Doherty, 2018). Insikterna kan sedan bidra 

till att göra engagemang behagligare för användare av sociala medier (Doherty & Doherty, 

2018). 

 

Att människor upplever en känsla av samhörighet till andra människor eller en grupp är 

fundamentalt för deras välmående och i design för välmående anses samhörighet vara ett 

kärnelement (Peters, Calvo & Ryan, 2018). En känsla av samhörighet definieras genom att 

medlemmar i en grupp känner tillhörighet för varandra och för gruppen samt att medlemmarna 

engagerar sig för varandra (McMillan & Chavis, 1986). Att engagera människor på sociala 

medier är dock inte alltid en garanti för att de ska känna samhörighet eller må bättre (Peters et 

al., 2018). I studien används begreppet samhörighet för att skildra hälsa och hur det kan främja 

ett hälsosammare engagemang. Om en känsla av samhörighet ökar så kommer användares 

välmående att förbättras (Peters et al., 2018).  

 

Även om det finns fördelar med användandet av sociala medier så är det väsentligt att observera 

de negativa aspekter som exempelvis mental utmattning som användandet samtidigt kan 

medföra (Sriwilai & Charoensukmongkol, 2016). Funktioner på sociala medier kan påverka 

användarna och det kan även ha efterföljande konsekvenser på deras engagemang och 

välmående (Peters et al., 2018). Dock har engagemang och välmående ännu inte blivit speciellt 

utforskat inom Människa-datainteraktion (MDI) och i relation till att människor blir beroende 

av sociala medier bör design för ett hälsosammare engagemang utvecklas (Peters et al., 2018). 

Det behövs därför mer forskning kring design för ett hälsosammare engagemang (Peters et al., 

2018). Utmaningen under studien blev att designa för ett hälsosammare engagemang som 
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balanserar mellan att engagera användarna och att samtidigt undvika att utsätta dem för 

överflödig information. Därför kan det vara relevant att undersöka hur sociala medier kan 

designas för att skapa ett engagemang hos användare utan att orsaka negativa konsekvenser för 

deras hälsa. Vår kandidatuppsats ämnar därför att skapa designförslag för hur sociala medier 

kan designas för att främja ett hälsosammare engagemang genom att besvara frågeställningen:  

 

Hur kan sociala medier designas för att främja ett hälsosammare engagemang? 
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2. Litteraturstudie 

Litteraturstudiens roll i undersökningen är att presentera litteratur kring sociala medier, 

sociala medier och psykisk hälsa, engagemang och samhörighet. Resultatet av litteraturstudien 

sammanfattas slutligen i en syntes. 

2.1 Sociala medier 

I dagens samhälle är sociala medier allmänt förekommande och engagerar miljontals användare 

varje dag (Kamal et al., 2013). Sociala medier innefattas exempelvis av sociala nätverk så som 

Facebook, Twitter eller Youtube (Kamal et a., 2013). Utifrån ett perspektiv för 

Informationssystem (IS) utgör sociala medier sociala informationssystem (Kapoor et al., 2018). 

Teknologierna bakom sociala medier kallas för social mjukvara och syftar till att skapa 

interaktion och kommunikation (Pereira, Baranauskas, da Silva, 2010). Den sociala mjukvaran 

baseras på användarnas produktion av innehåll samt deras aktiva deltagande (Pereira et al., 

2010). För att designa interaktion på sociala medier används två bakomliggande begrepp vilka 

är personalisering och transparens (Di Gangi & Wasko, 2016).  

 

Inom MDI syftar begreppet transparens till att gränssnittet på något sätt inte stör användarens 

interaktion med en digital artefakt (Löwgren & Stolterman, 2004). Med en hög nivå av 

transparens kan användaren få en funktionell syn på artefaktens uppbyggnad, förlopp och 

informationshantering vilket kan innebära att användaren kan ha en påverkan på detta (Löwgren 

& Stolterman, 2004). Transparens kan skapa kvalité genom att gränssnittet och de uppgifter 

som användaren ska kunna utföra anknyter till varandra och det bör därför vara en del i 

designprocessen (Löwgren & Stolterman, 2004). En nivå av transparens är hur operativsystemet 

Windows visar hur ett dokument flyttas mellan olika mappar på skrivbordet men transparens 

på djupare nivå så som hur filen fysiskt lagras är begränsad (Löwgren & Stolterman, 2004).  

 

I sociala medier förekommer personalisering för att uppmana till interaktion genom att 

användarna får en positiv attityd när deras intressen besvaras (Di Gangi & Wasko, 2016). 

Sociala interaktioner skapar en känsla av personalisering genom att användarna är delaktiga i 

sociala medier som svarar mot personliga intressen vilket skapar meningsfullhet (Di Gangi & 

Wasko, 2016). Det finns flera olika typer av sociala medier som varierar i deras utformning 

beroende på vad de ämnar göra (Kietzmann et al., 2011). Vissa sociala medier som exempelvis 

Linkedin fokuserar på ett professionellt nätverkande medan sociala medier som Facebook och 

Youtube fokuserar på att dela media för allmänheten i form av exempelvis bilder eller videos 

(Kietzmann et al., 2011). I denna studie syftar flöden på sociala medier till media som delas till 

allmänheten i form av bilder och videos. 

 

Design av sociala medier kan syfta till att ha en påverkan på beteendet hos användaren som 

även kan anammas utanför användandet av sociala medier genom exempelvis en förändrad 

livsstil (Kamal et al., 2013). Sociala mediers informationsskapande och kommunikation har 

blivit så betydelsefullt att det kan utgöra dagens informationssamhälle (Spiliotopoulos, 

Tzoannos, Stavropoulou, Kouroupetroglou & Pino, 2012). Kietzmann et al. (2011) presenterar 
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fyra funktionella beståndsdelar för sociala medier: konversation, delning, relationer och 

grupper. Beståndsdelarna kan användas för att genomföra studier och lärdomarna kan användas 

vid design av sociala medier (Kietzmann, Silvestre, McCarthy & Pitt, 2012). Kietzmann et al. 

(2012) diskuterar även att beståndsdelarna är viktiga för att förstå användares engagemang och 

hur deras beteenden kan förändras på sociala medier.  

2.1.1 Delning 

Delning representerar hur användare av sociala medier utbyter, delar och mottager 

innehåll (Kietzmann et al., 2011). Vad som delas på sociala medier varieras beroende på dess 

funktioner och användarskara (Boyd & Ellison, 2008). Exempel på vad som kan delas på sociala 

medier är videos, bilder och blogginlägg (Boyd & Ellison, 2008). Användarna kan dela med 

sig av innehåll som riktar sig till specifika typer av användare samtidigt som de kan ta del av 

händelser och nya idéer i samhället (Spiliotopoulos et al., 2012). Sociala mediers gränssnitt har 

ofta som syfte att uppmuntra användarna till att engagera sig och andra genom kommunikation 

och delning av innehåll (Spiliotopoulos et al., 2012).  

2.1.2 Grupper 

Grupper representerar hur användare kan skapa samhörighet på sociala medier i form av sociala 

grupper och hur de kan styra över sitt medlemskap i gruppen (Kietzmann et al., 2012; 

Kietzmann et al., 2011). Grupperna kan vara öppna så att de är tillgängliga för alla, stängda 

vilket innebär att någon form av tillåtelse att vara medlem behövs eller hemliga så att endast 

inbjudna kan se gruppen (Kietzmann et al., 2012). Grupper på sociala medier skapas ofta av 

användare som har gemensamma intressen (Hussein & Hassan, 2017). Att användare känner en 

känsla av samhörighet i en grupp är grundläggande för att motivera deras engagemang (Hussein 

& Hassan, 2017). Majoriteten av användare använder sociala medier för att hålla sig 

uppdaterade om sina vänner och deras aktiviteter (Burke, Marlow & Lento, 2010). Syftet med 

att ha vänner på sociala medier kan dock variera och en vän på sociala medier behöver inte 

nödvändigtvis innebära ett umgänge utanför sociala medier (Boyd & Ellison, 2008).  

2.1.3 Konversation 

Konversation representerar hur användare kommunicerar med andra användare på sociala 

medier (Kietzmann et al., 2011). En konstant ström av innehåll på sociala medier möjliggör för 

användare att kunna kommentera och konversera med varandra samtidigt som de är sysselsatta 

med deras vardagssysslor som exempelvis arbete eller skola (Spiliotopoulos et al., 2012).  När 

kommunikation är riktad mot specifika användare innebär det att det finns en känslomässig 

koppling som ökar det sociala umgänget och minskar känslan av att känna ensamhet (Burke, 

Marlow & Lento, 2010). Om användare konsumerar en större mängd innehåll som inte är riktad 

kan det däremot innebära att den känslomässiga kopplingen till det sociala umgänget minskar 

och att ensamheten ökar (Burke, Marlow & Lento, 2010). Sociala medier används primärt för 

att enkelt kommunicera med redan bekanta människor men gör det även enkelt att kommunicera 

med nya människor (Boyd & Ellison, 2008). Om förbindelsen i umgänget på sociala medier 
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ökar kan den direkta kommunikationen också öka och om den direkta kommunikationen ökar 

kan ensamheten minska (Burke, Marlow & Lento, 2010).  

2.1.4 Relationer 

Relationer representerar hur användare av sociala medier kan vara relaterade till andra 

användare och hur det påverkar vilket informationsutbyte som ska ske (Kietzmann et al., 2011). 

Relationer på sociala medier formas mellan användare vilket resulterar i olika former av sociala 

strukturer (Kapoor et al., 2018). Struktur refererar till hur många kontakter användarna har och 

vilken relation de har till sina kontakter (Kietzmann et al., 2012). När en användare har anslutit 

till sociala medier uppmanas den att skapa relationer med andra användare (Boyd & Ellison, 

2008). Det innebär att två eller flera användare har något som förenar dem och får dem att 

konversera, mötas eller dela med sig av innehåll (Kietzmann et al., 2011).  Hur relationerna 

benämns kan variera beroende på vilken social media som används men vanligt förekommande 

är “kontakter” eller “vänner” (Boyd & Ellision, 2008).   

2.2 Sociala medier och psykisk hälsa 

All teknologi kan påverka människors hälsa vare sig det är avsiktligt eller inte (Peters et al., 

2018). Användandet av sociala medier har orsakat negativa konsekvenser för sina användare 

och ett problem som kallas för sociala medier utmattning har upptäckts (Han, 2018). Forskare 

har undersökt utmattning på sociala medier och har identifierat att mental utmattning kan bero 

på att användare har blivit överväldigade av exempelvis all information som delas på sociala 

medier (Dhir et al., 2018). Det har även blivit ett problem i samhället att människor blir 

beroende av sociala medier (Sriwilai & Charoensukmongkol, 2016). Negativa konsekvenser 

som utmattning och positiva känslor som tillfredsställelse kan existera samtidigt när en 

användare använder sociala medier (Han, 2018). Sriwilai och Charoensukmongkol (2016) 

påstår att beroende av sociala medier kan förknippas med känslomässig utmattning som kan 

betraktas som fundamentalt i utbrändhet. Det är därför viktigt att designers är nyanserade när 

de försöker förstå vad användare av sociala medier faktisk gör, deras relation mellan andra 

användare samt sociala mediers funktioner (Burke, Marlow & Lento, 2010). 

 

Ett överdrivet användande av sociala medier kan bidra till ett högre beroende vilket kan leda 

till fler utmattningssymtom (Liu & Ma, 2018). Användare av sociala medier kan känna en rädsla 

att missa något när de är frånkopplade från sociala medier och tidigare forskning antyder att det 

finns en koppling mellan denna rädsla och att människor mår dåligt (Dhir et al., 2018). Ett 

tvångsmässigt beteende kan innebära att användare med rädsla att missa något engagerar sig 

mer på sociala medier vilket kan resultera i mental utmattning (Dhir et al., 2018). Användare 

av sociala medier kan även känna en oro att de går miste om nöjen i det verkliga livet på grund 

av sitt användande (Han, 2018). När människor ägnar mer tid på sociala medier så ökar risken 

att de utsätter sig för överdrivet mycket information vilket kan resultera i att de blir mentalt 

utmattade (Liu & Ma, 2018). En anledning till att användare kan uppleva överbelastning kan 

vara att det tar upp så mycket av användarnas tid att svara på meddelanden att de inte får 

tillräckligt med sömn eller har ork att koncentrera sig på sitt arbete (Han, 2018). Utmattning 
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kan bidra med negativa konsekvenser som kan speglas genom en påverkan på människors 

allmänna prestationsförmåga (Han, 2018).  

2.3 Engagemang 

En väsentlig aspekt för att utveckla sociala medier är användarnas engagemang och vad som 

får användarna att återanvända och delta i sociala medier grundas i deras engagemang (Kapoor 

et al., 2018). En definition av begreppet engagemang kan vara människors känslomässiga 

involvering, deltagande och beteende (Di Gangi & Wasko, 2016). Begreppet kan beskrivas 

genom två olika perspektiv vilka innebär att en människa väljer att delta i något och även 

anstränger sig för att förbli engagerad under en längre tid (Oh, Bellur & Sundar., 2018). 

Samtidigt som engagemang är ett generellt mål inom design då designers arbetar för att försöka 

engagera användare på sociala medier så utgör det utmaningar för både design och forskning 

(Doherty & Doherty, 2018). Att engagera människor på sociala medier är nämligen inte alltid 

en garanti för människors mentala välmående (Peters et al., 2018). Vilket utgör att design på 

sociala medier för ett hälsosammare engagemang bör utvecklas (Peters et al., 2018). Att designa 

för ett hälsosammare engagemang blir därför utmanande då det kräver en balans mellan att 

engagera användarna och att undvika att utsätta användarna för överflödig information. 

 

Användarengagemang går att placera i två psykologiska områden vilka är personlig mening 

samt individuellt engagemang (Di Gangi & Wasko, 2016). Det individuella engagemanget 

baseras på huruvida användaren upplever sin roll som betydelsefull vilket kan öka motivationen 

till att delta (Di Gangi & Wasko, 2016). Personlig mening innebär att behov och intressen 

uppfylls och att användarupplevelsen är tillfredsställande (Di Gangi & Wasko, 2016). 

Engagemang är fundamentalt för att användningen av sociala medier ska öka och hur frekvent 

användarna engagerar sig på sociala medier utgör hur värdefulla olika sociala medier framstår 

(Di Gangi & Wasko, 2016). Sociala medier kan även fullända sociala behov hos användare 

(Smith & Gallicano, 2015). Användarens positiva attityd ökar när den upplever att interaktionen 

blir personligt betydelsefull vilket ökar deras engagemang (Di Gangi & Wasko, 2016). 

Engagemang på sociala medier är förekommande i samband med att användare vill kunna 

kontakta vänner och bekanta (Smith & Gallicano, 2015). Ett fortsatt användande uppstår därför 

oftast när deras inställning till sociala medier är positiv (Hussein & Hassan, 2017).  

 

Dagens populära teknologier såsom sociala medier är designade för att attrahera och bevara 

användare och dess engagemang (Doherty & Doherty, 2018). Engagemang i sociala medier kan 

även inkludera hur informationens roll är att uppdatera användaren med information som är 

relevant på en personlig nivå (Smith & Gallicano, 2015). Engagemang designas i teknologi för 

att engagera sina användare under användandet men även över en längre tid framöver (Doherty 

& Doherty, 2018). Ett engagemang som varar långsiktigt utvecklas automatiskt när en 

användare upplever att användningen inte belastar användaren och att den känner sig värdefull 

(Doherty & Doherty, 2018). Om inte tekniken självständigt skapar ett engagemang kan 

proaktiva strategier tas till för att skapa ett engagerat användande som exempelvis genom 

notiser (Doherty & Doherty, 2018).  
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2.5 Samhörighet 

Samhörighet kan definieras i att människan upplever tillhörighet till andra människor vilket är 

fundamentalt för välmående och i design för välmående anses samhörighet vara ett kärnelement 

(Peters et al., 2018). Att engagera människor på sociala medier är dock inte alltid en garanti för 

att de ska känna en känsla av samhörighet (Peters et al., 2018).  En känsla av samhörighet kan 

delas upp i två olika varianter, den första är geografisk och refererar till specifika områden som 

exempelvis en stad (McMillan & Chavis, 1986). Den andra varianten refererar till människors 

relation till varandra utan någon koppling till vilken den geografiska platsen är (McMillan & 

Chavis, 1986). Utvecklingen i samhället fokuserar på kompetens och intressen snarare än 

geografisk plats (McMillan & Chavis, 1986). För att människor ska kunna känna tillhörighet 

bör det finnas en ambition att vilja forma och bevara varaktiga och positiva relationer 

(Baumeister & Leary, 1995). För att det ska kunna uppfyllas behöver människor ha upprepade 

känslomässiga interaktioner med andra människor och interaktionerna mellan människorna bör 

även ske i en omgivning där de bryr sig om varandras välmående (Baumeister & Leary, 1995).  

 

I studiens fall förekommer inslag av självständighet i syfte att främja samhörighet. 

Självständighet betyder att jaget är styrande och innebär en känsla av frivillighet och bekräftelse 

(Peters et al., 2018). Det blir därför betydelsefullt att ha insikt i att självständighet inte endast 

innebär att människor vill känna att de har kontroll utan att deras vilja även styrs av deras 

värderingar och mål (Peters et al., 2018). Genom att undersöka om funktioner som ämnar att 

öka samhörigheten faktiskt fungerar så kan resultatet sedan bidra till att användarens välmående 

och engagemang främjas (Peters et al., 2018). Om samhörigheten ökar så kan användarnas 

välmående att förbättras och om självständigheten ökar så kommer engagemanget förbättras 

(Peters et al., 2018).  

 

McMillan och Chavis (1986) presenterar fyra kriterier för att definiera en känsla av samhörighet 

vilka är: medlemskap, inflytande, integration och uppfyllande av behov samt delad 

känslomässig koppling. En känsla av samhörighet definieras genom att medlemmarna känner 

betydelse för varandra och för gruppen samt att medlemmarnas behov uppfylls genom deras 

engagemang att vilja vara tillsammans (McMillan & Chavis, 1986). 

2.5.1 Medlemskap 

Medlemskap innebär att människor känner en känsla av tillhörighet eller att de delar en känsla 

av personlig relation (McMillan & Chavis, 1986). Medlemskap innefattar fyra olika attribut: 

gränser, känslomässig säkerhet, en känsla av tillhörighet och identifikation, personlig 

investering samt ett gemensamt symbolsystem, som tillsammans kan bidra till en känsla av 

vilka som ingår i en grupp och vilka som inte gör det (McMillan & Chavis, 1986). Gränser 

innebär att det finns människor som ingår och människor som inte ingår i en grupp vilket kan 

bidra med en känslomässig säkerhet för medlemmarna (McMillan & Chavis, 1986). Gränserna 

är viktiga för att medlemmarna ska vilja blotta sina känslor och behov och gruppernas 

medlemmar kan använda sig av avvikelser för att stifta gränserna (McMillan & Chavis, 1986). 

En viktig del för en människas medlemskap är personlig investering vilket innebär att en 
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människas känsla till medlemskapets värde och mening kan öka genom investeringen 

(McMillan & Chavis, 1986). Enligt forskning är fortsatt engagerade användare de användare 

som har tillgång till en bekantskapskrets (Di Gangi & Wasko, 2016).  

2.5.2 Inflytande 

Inflytande innebär känslan av att göra en betydelsefull skillnad i en grupp samt att gruppen 

upplevs betydelsefull och kan göra skillnad för medlemmarna (McMillan & Chavis, 1986). För 

att en människa ska attraheras av en grupp bör personen besitta en viss inverkan kring vad 

gruppen gör (McMillan & Chavis, 1986). En grupps sammanhållning grundar sig därför i 

medlemmarnas förmåga att kunna påverka de andra medlemmarna i gruppen (McMillan & 

Chavis, 1986). De medlemmar som oftast har störst inflytande i en grupp är de som bekräftar 

de andra medlemmarnas värderingar och behov och de som har minst inflytande är oftast de 

som försöker styra de andra medlemmarna och som ignorerar de andras åsikter (McMillan & 

Chavis, 1986). Det finns ett betydande samband mellan samhörighet och en grupps inflytande 

på sina medlemmar och en medlems inflytande i en grupp (McMillan & Chavis, 1986).  

2.5.3 Integration och uppfyllande av behov 

Integration och uppfyllande av behov innebär att medlemmarna känner att deras behov uppfylls 

via deras medlemskap i gruppen (McMillan & Chavis, 1986). Det är viktigt för en grupp att 

bevara känslan av samhörighet vilket innebär att gruppen behöver vara givande för 

medlemmarna (McMillan & Chavis, 1986). Grupper är oftast komplexa vilket har gjort det 

svårt att fastställa exakt vad som får människor att känna en koppling till varandra i en grupp 

och ett exempel är status (McMillan & Chavis, 1986). Status innebär att om en grupp är 

gynnsam så kan det föra medlemmarna närmare varandra (McMillan & Chavis 1986). 

Människor gör det som gynnar dem själva och ett sätt att uppfylla detta i en grupp är genom 

delade värderingar (McMillan & Chavis, 1986). När människor med liknande värderingar och 

behov möts kan de inspirera varandra att tillsammans uppfylla behoven och genom det förstärka 

sig själva (McMillan & Chavis, 1986). Samhörigheten i en grupp stärks när människor delar 

värderingar och grupper med en känsla av samhörighet vill därför hitta medlemmar som passar 

med den övriga gruppen så att medlemmarna möter samma sorts behov (McMillan & Chavis, 

1986). 

2.5.4 Delad känslomässig koppling 

Delad känslomässig koppling innebär medlemmarnas känslomässiga engagemang genom 

exempelvis deras delade erfarenheter (McMillan & Chavis, 1986). Att människor känner en 

delad känslomässig koppling baseras även på deras delade historia, men det är inte nödvändigt 

att de har upplevt den tillsammans (McMillan & Chavis, 1986). Detta kan i sin tur resultera i 

att samhörigheten förstärks i en grupp (McMillan & Chavis,1986). McMillan och Chavis (1986) 

uttrycker att ju mer människor interagerar med varandra desto troligare är det att de blir nära. 

Om upplevelser och relationer är positiva kan kopplingen förstärkas och ju viktigare en 
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händelse är för de som är delaktiga desto troligare är det att gruppens känslomässiga koppling 

stärks (McMillan & Chavis, 1986). 

 

2.6 Sammanställning av litteraturstudie 

Resultatet av litteraturstudien blir att presentera hur de olika avsnitten är relevanta och hur de 

tillsammans har genererat designförslag till undersökningens prototyp. Sammanställningen 

nedan presenterar hur de olika avsnitten som tas upp i litteraturstudien kopplas till varandra.  

 

Beståndsdelarna för sociala medier beskriver hur delar av sociala medier fungerar. 

Beståndsdelarna kan användas för att förstå sociala mediers uppbyggnad samt ge kunskap kring 

hur sociala medier kan designas (Kietzmann et al., 2012). Kunskapen är väsentlig för att förstå 

engagemang och hur användarnas beteenden kan förändras på sociala medier (Kietzmann et al., 

2012). Sociala medier kan resultera i konsekvenser för användaren genom att generera en 

positiv upplevelse men kan samtidigt även orsaka mental utmattning (Han, 2018). Mental 

utmattning på grund av sociala medier kan beskrivas som en bakomliggande orsak till 

utbrändhet hos användare (Sriwilai och Charoensukmongkol, 2016). Litteratur om sociala 

mediers beståndsdelar har som syfte att generera kunskap kring hur sociala medier är uppbyggt 

vilket bidrar till undersökningens framtagna designförslag. Den litteratur som presenterar 

psykisk ohälsa på sociala medier syftar till att belysa det problem som undersökningen 

fokuserar på.   

 

Sociala medier är designade för att tilltala användare och skapa ett engagemang genom ett 

ständigt uppdaterat innehåll (Doherty & Doherty, 2018). Engagemang designas för att engagera 

sina användare under själva användandet men även för att uppmuntra till engagemang över en 

längre tid framöver (Doherty & Doherty, 2018). Det engagemang som varar långsiktigt 

utvecklas automatiskt när en användare upplever användandet som meningsfullt och att 

användningen inte belastar användaren (Doherty & Doherty, 2018). Genom att förstå vad som 

engagerar användare kan insikter skapas kring hur designförslag kan designas för att främja ett 

hälsosammare engagemang.  

 

Att användare känner en känsla av samhörighet har identifierats som grundläggande i deras 

engagemang (Hussein & Hassan, 2017). När en människa känner koppling till andra människor 

kan samhörighet bidra till ett ökat välmående (Peters et al., 2018). Därför integreras 

samhörighet för att främja ett hälsosammare engagemang på sociala medier. Syftet med 

undersökningens designförslag blir därför att främja ett hälsosammare engagemang genom 

samhörighet för att förebygga de negativa konsekvenser som sociala medier kan orsaka enligt 

litteraturen om psykisk ohälsa. Funktioner hos en artefakt som syftar till att öka samhörighet 

kan bidra till engagemang samtidigt som användarens välmående kan öka (Peters et al., 2018). 

Om självständigheten ökar så kommer engagemanget att förbättras och om samhörigheten ökar 

så kommer välmåendet att förbättras (Peters et al., 2018). Då undersökningen fokuserar på att 

främja ett hälsosammare engagemang och självständighet endast används för att styrka 

samhörigheten så är det med avsikt som den inte tar omfattande plats i litteraturstudien.  



 

10 
 

3 Metod 

3.1 Forskningsansats 

För att besvara frågeställningen “Hur kan sociala medier designas för att främja ett 

hälsosammare engagemang?” har en designstudie använts som 

forskningsansats.  Forskningsansatsen valdes då undersökningens syfte var att undersöka hur 

design av sociala medier kan främja ett hälsosammare engagemang genom samhörighet. En 

designforskningsansats gjorde det möjligt för oss att genom design kunna skapa designförslag 

som bidrog till att undersöka och besvara frågeställningen. Designförslagen användes för att 

visualisera förslag på hur ett hälsosammare engagemang kan designas i form av nya funktioner 

på sociala medier. Designförslagen integrerades då i en prototyp som kunde utvärderas.  

 

Warfel (2009) uttrycker att en prototyp är ett kraftfullt verktyg för design och vi använde 

prototypen för att undersöka om de designförslagen som skapats utifrån litteraturen kan främja 

ett hälsosammare engagemang genom samhörighet. Genom att integrera de framtagna 

designförslagen i en prototyp kunde prototypen användas för att undersöka om designförslagen 

kunde besvara vår frågeställning. Artefaktens bidrag kan antingen tillföra ny kunskap eller 

utöka den kunskap som redan existerar (Hevner, March, Park & Ram, 2004). Eftersom 

prototypen ämnade att undersöka hur ett hälsosammare engagemang kan främjas så användes 

kvalitativa metoder för att skapa insikter i deltagarnas tankar och upplevelser kring de 

framtagna designförslagen som integrerats i prototypen. Undersökningens förstudie bestod av 

en litteraturstudie som låg till grund för de designförslag som integrerades i prototypen. 

Designförslagen utvärderades sedan genom fokusgrupper och det empiriska materialet 

analyserades och diskuterades sedan för att resultera i en slutsats.  

3.2 Litteraturstudie  

En litteraturstudie genomfördes med syfte att utveckla designförslag som ligger till grund för 

den testbara prototypen samt för att skapa en förståelse för problemområdet. Litteraturen bidrog 

till hur prototypen designades genom att utgå från beståndsdelar för sociala medier, 

engagemang och samhörighet. En litteraturstudie innefattar att tidigare kunskaper inom ett fält 

studeras och kan fungera som en kunskapsgrund till nya undersökningar (Rienecker & Stray 

Jørgensen, 2018). Litteraturstudien motiverade även valet av ämne och skapade argument 

genom att presentera vad som redan existerar samt vad som tidigare inte har undersökts 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2018). Litteraturstudiens roll blev därför att bidra kunskap om 

hur sociala medier fungerar, hur sociala medier kan orsaka ohälsa i form av mental utmattning, 

hur design kan användas för att generera ett återkommande engagemang samt hur en känsla 

samhörighet kan främja ett hälsosammare engagemang. Det är litteraturstudien som studiens 

framtagna designförslag har baserats på.  

3.2.1 Databassökning  
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Webster och Watson (2002) uttrycker att det är fördelaktigt om tillvägagångssättet i 

litteraturstudien erhåller en struktur. Genom att sökningen av litteratur sker systematiskt ökar 

möjligheterna för att omfatta relevant litteratur (Webster & Watson, 2002). Litteraturstudien 

började med sökning i databaser med ett antal sökord. Exempel på sökord som användes var 

“social media”, “social media design”, “design engagement”, “social media burnout” samt 

“connectedness”. Flertalet av sökorden användes även i olika kombinationer för att inkludera 

så relevanta artiklar som möjligt. En litteraturstudie av kvalitet har ett fokus på begrepp som 

blir centrala för studien (Webster & Watson, 2002). Anledningen att sökorden som användes 

varierade var för att omfatta de olika relevanta delar som litteraturstudien behandlade. De 

databaser som användes i litteratursökningen för att hitta artiklar var Google Scholar, Web of 

Science, ACM digital library, Scopus och IEEE Xplore.  

3.2.2 Urvalsprocess 

87 artiklar behandlades vid litteratursökningen. Artiklarna dokumenterades i en tabell som 

redovisade artikelns titel, författare, publiceringsår, vilka nyckelord som använts samt i vilken 

databas som artikeln hittats. De artiklar som valdes ut baserades på artiklarnas titel samt 

publiceringsområde som ansågs relevanta till studien. IS som forskningsområde är 

tvärvetenskapligt vilket utgör att litteratur kan härstamma från andra discipliner (Webster & 

Watson, 2002). Exempel på litteratur som härstammar från annan disciplin i denna 

litteraturstudie är litteratur om engagemang och samhörighet som i vissa fall kan härstamma 

från psykologin. Även litteratur om hälsa och utmattning kan härstamma från psykologin. Vid 

första gallringen behandlades artiklarna utefter deras abstrakt som bidrog med att ytterligare 

kunna sortera ut artiklar som inte ansågs vara relevanta för studien. För att strukturera upp 

artiklarna i tabellen användes olika färger för att skilja på vilka artiklar som inte ansågs 

relevanta, som eventuellt kunde användas samt vilka som skulle användas för studien.  

 

Senare under processen fortsatte gallringen genom att läsa introduktion och sammanfattning i 

de artiklar som ansetts vara relevanta. Ytterligare några av de artiklar som tidigare ansetts 

relevanta valdes då bort. Kompletterande sökningar i databaser genomfördes för att kunna 

stärka litteraturstudien. Webster och Watson (2002) påstår att när sökandet slutar resultera i 

användbara artiklar så börjar antagligen den processen av litteratursökningen att avta med en 

observation för att det kan finnas artiklar som blir utelämnade. Under processen gjordes även 

framåtsökning och bakåtsökning. I framåtsökningen undersöktes de relevanta forskarnas andra 

publiceringar. Under bakåtsökningen granskades relevanta artiklars referenslista för att 

identifiera ytterligare användbar litteratur. I studien användes totalt 34 referenser.  

3.3 Prototyp  

En prototyp användes i undersökningen för att kunna undersöka frågeställningen och för att 

kunna utvärdera de designförslag som skapats utifrån litteraturstudien (Se tabell 2). Med en 

prototyp kan idéer bli påtagliga och möjliga att testa samt att uppleva (Warfel, 2009). Studiens 

prototyp visualiserades med grund i den redan befintlig sociala medier-plattformen Instagram. 

De funktioner som designades utifrån de designförslag som litteraturstudien genererat 
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integrerades i en klickbar prototyp som baseras på Instagram men samtidigt innefattar de 

framtagna designförslagen. Prototypen blir ett kraftfullt verktyg då det förutom att den 

kommunicerar och presenterar en idé också genererar en upplevelse av idén (Warfel, 2009). 

Prototypen presenterar därför ett begränsat gränssnitt för att under utvärdering av prototypen 

ha ett tydligt fokus på designförslagen som utvärderades. Samhörighetens roll under 

utvärderingen var att utvärdera om designförslagen som integrerades i prototypen kan bidra till 

att främja ett hälsosammare engagemang. Eftersom funktioner i en artefakt kan användas för 

att öka samhörigheten så kan även användares välmående förbättras (Peters et al., 2018). Om 

användarnas välmående förbättras så kan det även bidra till att engagemanget ökar (Peters et 

al., 2018). 

3.4 Utvärdering 

Prototypen utvärderades i syfte att ta reda på om designförslagen kunde bidra till att främja ett 

hälsosammare engagemang genom samhörighet vid användandet av sociala medier. Som metod 

för att utvärdera prototypen valdes fokusgrupper. Fokusgrupper kan vara en användbar 

utvärderingsmetod för att förstå användarnas kunskap och upplevelser då undersökningen kan 

förstå hur människor resonerar (Kitzinger, 1995). En anledning till att fokusgrupper valdes som 

utvärderingsmetod var för att samhörighet är en känsla som människor upplever genom att 

interagera med andra människor. En central del av diskussionsfrågorna som ställdes under 

utvärderingarna var samhörighet. Detta eftersom samhörighet i denna studie är det som ska 

bidra till att främja ett hälsosammare engagemang på sociala medier. Då utvärderingen inte 

syftade till att testa designförslagens användbarhet ville vi undvika utvärderingsmetoder som 

fokuserar på detta. Därför valde vi utvärderingsmetoden fokusgrupper där användare av 

Instagram fick diskutera frågorna som ställdes med varandra.  

 

Fokusgrupper kan betraktas som en typ av gruppintervju där intervjupersonerna och 

gruppledarna kan kommunicera med varandra (Kitzinger, 1995). Till skillnad från 

gruppintervjuer som kan vara ett snabbt och lämpligt sätt att samla in data från deltagarna så 

använder fokusgrupper interaktionen i gruppen som en del av metoden (Kitzinger, 1995). Vi 

som gruppledare uppmuntrade deltagarna till att diskutera med varandra och att de skulle våga 

kommentera eller fråga om de andra deltagarnas tankar och synpunkter. Gruppledare bör 

uppmuntra deltagarna till att våga diskutera med varandra snarare än att ge gruppledare ett svar 

på frågorna de ställer (Kitzinger, 1995). Om en diskussion uppstår där deltagarna inte kommer 

överens så kan det användas för att uppmuntra deltagarna till att utveckla sina resonemang och 

även för att förklara varför de resonerar på det sättet (Kitzinger, 1995). Fokusgrupper är en 

vanligt förekommande metod för att skaffa sig en förståelse för olika hälsoproblem (Kitzinger, 

1995). 

 

Det är viktigt att som gruppledare vara medveten hur en hierarki i gruppen kan påverka 

utkomsten av det insamlade materialet (Kitzinger, 1995). Under de olika utvärderingarna gick 

det att urskilja vilka av deltagarna som var mer aktiva än andra. Det som vi då försökte göra 

var att ge ordet till de personer som inte tog för sig lika mycket själva och be om deras åsikt 

kring frågan som diskuterades. När utvärderingen inleddes så förklarade vi syftet med 
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fokusgruppen genom att berätta om studiens identifierade problem och vad målet med 

utvärderingen var. Dock valde vi att inte berätta vad tanken med de olika designförslagen var 

innan deltagarna diskuterat frågorna med anledningen att inte styra gruppens diskussion. Innan 

utvärderingarna startade gick vi även igenom forskningsetiska principer och informerade bland 

annat att deltagarna är helt anonyma, att de kan välja att avbryta sitt deltagande i diskussionen 

när de vill och att materialet som samlas in från dem kommer att förstöras i efterhand om de 

ber om det. Vi frågade även om det var tillåtet att gruppdiskussionerna spelades in och vi var 

då noga med att få ett godkännande från samtliga deltagare.  

 

En gruppdiskussion kan vara lämplig när gruppledarna under fokusgruppen ställer öppna frågor 

och vill starta en diskussion hos deltagarna kring vad deltagarna själva tycker är viktigt eller 

problematiskt (Kitzinger, 1995). Inför fokusgrupperna skapade vi diskussionsfrågor som 

presenteras i bilaga 1. Diskussionsfrågorna skapades utifrån litteraturen och frågorna har därför 

inslag av exempelvis samhörighet, användande av sociala medier samt självständighet. Med 

utvärderingsmetoden var det viktigt att ha insikt i att deltagarnas respons kunde uttryckas i att 

de föreställde sig att de skulle kunna känna samhörighet av prototypen snarare än att de genuint 

upplevde en känsla av samhörighet där och då under utvärderingen. Att känna samhörighet kan 

dock vara något som växer fram över tid och inte nödvändigtvis upplevs vid ett tidigt skede. 

Att känna en känsla av samhörighet kan även skilja sig från den verkliga världen och den 

virtuella världen så som sociala medier vilket kan bidra till att den blir svårare att mäta. 

Materialet som samlas in under utvärderingarna bör vara trovärdigt i den utsträckningen att de 

beslut som tas i ett senare skede kan stödjas med hjälp av den insamlade data [1]. Totalt 

genomfördes två fokusgrupper med sex deltagare i varje grupp. Fokusgrupper kan vara 

utformade på flera olika sätt beroende på vad målet med undersökningen är och grupperna 

består oftast av fyra till åtta personer (Kitzinger, 1995). 

3.5 Urval 

Undersökningen har avgränsats till användare av sociala medier som är över 18 år. För att nå 

ut till informanter användes olika grupper på sociala medier. Namnen som används på 

deltagarna är pseudonymer för att deltagarna ska hållas anonyma och inte på något sätt kunna 

identifieras. I tabell 1 presenteras en sammanställning av deltagarna. 
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Tabell 1. En sammanställning av deltagarna i fokusgrupperna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Analys  

Till undersökningens analys valdes tematisk analys. Vi valde att använda tematisk analys för 

att upplysa och identifiera vanligt förekommande uttalanden hos användare om designen. Detta 

för att kunna undersöka hur deltagarnas resonemang står i förhållande till designförslagen. 

Tematisk analys syftar till att identifiera och analysera mönster i data som kan beskrivas i teman 

(Braun & Clarke, 2006). Under analysen identifierades mönster genom att koda det insamlande 

materialet från fokusgrupperna. De mönster som identifierades genom analysen bestod av 

uttryck som hade framkommit flera gånger under utvärderingarna. Mönstren kunde då sedan 

delas in i olika teman för att på ett strukturerat sätt få en översikt över vad utvärderingarna 

bidrog med för insikter. De teman som skapades kunde sedan representera en sammanställning 

av uttryck som tydligt framgick under utvärderingarna. De teman som skapades blev därför 

avgörande för studiens resultat.  

 

Under analysen av det empiriska materialet användes en bottom up ansats. En bottom up ansats, 

även kallat induktivt tillvägagångssätt innebär att de teman som identifieras är starkt kopplade 

till det empiriska materialet och kan även innebära att den data som samlats in är insamlad 

specifikt för studien genom exempelvis en fokusgrupp (Braun & Clarke, 2006). Vi valde att 

använda en tematisk analys för att vi ville att det empiriska materialet skulle upplysa mönster i 

deltagarnas resonemang och åsikter om designförslagen. Litteraturens roll blev därför inte lika 

styrande under analysen utan framkommer mer i diskussionen.  

 

Innan analysen påbörjades transkriberades det insamlade materialet. Kodningen genomfördes 

genom att vi kodade det som deltagarna hade uttryckt under fokusgrupperna med hjälp av post-
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it lappar. Genom att koda det insamlade empiriska materialet så kunde vi identifiera mönster 

av vad som var vanligt förekommande för att sedan dela upp det i olika teman. Ett exempel på 

ett tema som identifierades under analysen var ”beroende”. Med tematisk analys organiseras 

data noggrant för att inte överskrida med varandra vilket kan generera en detaljerad analys samt 

bidra med perspektiv på det som undersöks (Braun & Clarke, 2006). Analysen som 

genomfördes kunde antingen styrka designförslagens tilltänkta bidrag eller generera nya 

insikter. 

3.7 Etiska överväganden  

Under studien behövde etiska överväganden vidtas. I samband med de båda fokusgrupperna 

som genomfördes så förklarade vi deltagarnas rättigheter utifrån vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer är informationskravet en väsentlig 

aspekt i hur undersökningsprocessen ska gå till på ett korrekt sätt. Med utgång från 

informationskravet blev deltagarna i undersökningen informerade om deras villkor och 

deltagande i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Alla aspekter som kunde påverka om 

deras deltagande redovisades samt att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att när som 

helst under studien avbryta deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). Det informerades även om att 

den information som samlades in endast skulle användas i undersökningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån konfidentialitetskravet lagrades samtliga uppgifter om 

enskilda personer så att utomstående inte har en möjlighet att varken komma åt information 

eller identifiera deltagare i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt nyttjandekravet 

kommer de uppgifter som undersökningen samlat in i forskningsändamål inte lämnas ut eller 

användas i andra syften som inte är vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i 

undersökningen tillfrågades om de ville ta del av det slutliga forskningsresultatet genom en 

sammanfattning av undersökning samt information om vart publiceringen kommer ske 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

3.8 Metoddiskussion 

I kvalitativ forskning är analys av data en central del där olika metodansatser utgör en större 

helhet för hur datainsamling och analys kan genomföras på ett logiskt sätt (Fejes, Thornberg, 

2015). För att få fram resultat i kvalitativ forskning används dataanalysen som den process där 

forskaren organiserar och granskar ett empiriskt material (Fejes & Thornberg, 2015). 

Kvantitativ forskning innebär däremot att undersöka frågeställningar som kan resultera i att det 

går att dra generella slutsatser (Rienecker & Stray Jorgensen, 2017). En vetenskaplig 

frågeställning inom kvantitativ forskning identifieras genom att den kan ge ett svar på om hur 

ofta, hur många eller för att kunna redovisa ett antal i procent (Trost & Hultåker, 2016). En 

kvalitativ ansats var passande under denna studie då undersökningen ämnade att identifiera 

mönster i ett empiriskt insamlat material snarare än att dra generella slutsatser ur en större 

mängd data. Med den insamlade empirin kunde även överförbarhet uppnås genom att studiens 

ämne går att relatera till och att resultatet kan ha en fördelaktig inverka hos människor (Tracy, 
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2010). Fokusgrupper som utvärderingsmetod är ett tillvägagångssätt för att förstå användarnas 

upplevelser och tankar samt vad som är bakomliggande till dessa (Kitzinger, 1995). Därför 

ansåg vi att fokusgrupper är ett passande alternativ inför en kvalitativ analys. 

 

För att analysera det insamlade materialet valdes metoden Tematisk analys. Tematisk analys är 

en generellt använd metod inom kvalitativ analys (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys 

tillhandahåller verktyg för att belysa nyckelfunktioner samt likheter och skillnader i en mängd 

data (Braun & Clarke, 2006). Fördelar med tematisk analys är att det är en flexibel metod som 

anses enkel och snabb att både genomföra samt lära sig (Braun & Clarke, 2006). Metoden är 

därför lämplig när forskaren har begränsad erfarenhet av kvalitativ forskning (Braun & Clarke, 

2006). Då vår erfarenhet av analysmetoder är begränsad och studien har en angiven tidsram så 

blev tematisk analys en lämplig metod att använda för att inom tidsramen generera en slutsats 

av studien. Genom att vara ärliga och öppna med att vår kunskap kan vara bristande så kan 

studiens kvalitét öka (Tracy, 2010). Detta för att vara ärliga i våra styrkor och brister.  

 

Att ha insikt vid utvärderingen att det kunde vara en skillnad på att användarna faktiskt kände 

samhörighet eller föreställde sig att de skulle kunna känna samhörighet var en väsentlig insikt 

under analysen. Samhörighet kan upplevas olika av olika människor vilket kan påverka hur 

samhörighet definieras under utvärderingen. En känsla av samhörighet för en person kanske 

inte betyder samhörighet för en annan person. Fokuset var att utvärdera huruvida 

designförslagen skulle kunna generera samhörighet och att användarna själva fick bestämma 

hur mycket och när de ville engagera sig snarare än enbart utvärdera prototypens användbarhet. 

Deltagarna i utvärderingen fick en presentation av prototypen innan gruppdiskussionen startade 

vilket vi anser kan ha bidragit till att diskussionen flöt på bättre genom att de inte behövde pausa 

diskussionen för att bli introducerad till de nya designförslagen under diskussionens gång. Hade 

designförslagen introducerats under tiden anser vi att diskussionen hade kunnat ta en annan 

vändning. 

 

Genom att utvärdera designförslagen med olika människor i två olika fokusgrupper kunde det 

bidra till att identifiera mönster som i ett annat fall kanske inte hade kunnat identifieras. Hade 

det genomförts fler fokusgrupper än de två som genomfördes så hade möjligtvis andra saker ha 

kunnat identifieras vid analysen då fler perspektiv hade funnits. Dock hade det även kunnat 

uppstå fler irrelevanta synpunkter om fler grupper hade utvärderat designförslagen. De 

användarna som deltog under utvärderingarna hade även inte ett lika stort åldersspann som hade 

önskats. Hade en större variation i åldrar deltagit hade det kunnat bidra till en djupare diskussion 

då de tidigare erfarenheter som de besitter antagligen skiljer sig mer ifrån varandra.   



 

17 
 

4.Designstudie 

4.1 Problemidentifieringsfas 

Ett problem med design för sociala medier är att då det kan orsaka mental utmattning så bör 

inte de nya designförslagen vara för lik existerande funktioner på sociala medier. När 

prototypen skulle designas sammanställdes de identifierade delarna ur litteraturavsnittet som 

skulle ligga till grund för designprocessen. En utmaning i designandet av designförslagen som 

baseras på litteraturen är att öka känslan av samhörighet hos användaren. En ytterligare 

utmaning var även att förhålla sig till att det återkommande engagemang som prototypen ska 

generera inte får bidra till ytterligare överflödig information. Därför fokuserar designförslaget 

skräddarsy på att användarna ska kunna anpassa sitt användande och få bestämma själv vad den 

främst vill ta del av, hur mycket samt från vem.  

 

Utifrån sammanställningen av litteraturstudien skapades designförslag för hur sociala medier 

kan designas för att främja ett hälsosammare engagemang genom samhörighet. Begrepp från 

litteraturen har kombinerats för att kunna bidra med designförslag. De designförslag som 

skapats är “privat flödesgrupp” samt “skräddarsy” och de presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2. Sammanställning av designförslagen. 

 

4.2 Prototypdesign 

För att illustrera hur prototypen har designats och presentera hur designförslagen har integrerats 

i prototypen kommer skärmdumpar på prototypen att presenteras och förklaras. På varje bild 

kommer de nya designförslagen att beskrivas och motivera hur det illustrerar designförslagen. 

Grunden till designen är Instagrams gränssnitt där de nya designförslagen har integrerats i en 

klickbar prototyp. Instagram är en social media där användare kan ta del av ett flöde med 
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innehåll i form av bilder och videos som användarna delar. När vi nämner det flöde där innehåll 

publiceras på Instagram i dagens läge så använder vi begreppet offentligt flöde. 

 

4.2.1 Startsida  

Prototypens startsida utgår ifrån Instagrams offentliga 

flöde. För att navigera till det nya designförslaget privat 

flödesgrupp har en ny ikon placerats uppe till vänster 

bredvid “Instagram” logotypen. Valet av ikon baserades 

på att efterlikna den existerande ikon (husikonen nere till 

höger) som representerar det offentliga flödet. Då vi ville 

efterlikna den befintliga ikonen men även skapa en ny 

ikon så valde vi att sätta samman två hus. Designförslaget 

skräddarsy ligger placerad i profilsidan vilket presenteras 

vid en bild längre ner.  
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4.2.2 Privat flödesgrupp  

Designförslaget privat flödesgrupp fungerar på ett liknande 

sätt som det offentliga flödet som visar uppdaterat innehåll 

från de användare som väljer att publicera nytt innehåll. 

Skillnaden är att det privata flödet kommer bli privat och 

enbart vara synligt för de som förvalt ingår i just det privata 

flödet. Innehåll som delas i den privata flödesgruppen är 

enbart tillgängligt för medlemmarna i den privata 

flödesgruppen. Genom att känna en koppling till andra 

användare främjas samhörighet vilket i design för 

välmående anses vara ett kärnelement (Peters et al., 2018). 

Syftet med det privata flödet är att föra samman användare 

och skapa en djupare relation mellan dem genom att de 

enkelt kan dela innehåll som svarar mot användarnas 

intresse för varandra. När innehållet som delas upplevs som 

meningsfullt är designförslagets mål att skapa ett 

hälsosammare engagemang genom samhörighet. Om 

interaktionen får en personlig betydelse kan användarens 

inställning bli positiv vilket kan leda till ett ökat 

engagemang (Di Gangi & Wasko, 2016). 

 

4.2.3 Exempel privat flödesgrupp 

Här presenteras ett exempel på hur en privat flödesgrupp kan 

se ut. Överst visar en rubrik att det privata flödet heter 

“Tjejerna” och genom att klicka på rubriken går det att se 

vilka medlemmar som deltar i det privata flödet. Generellt 

så innehåller det privata flödet samma funktioner och 

samma gränssnitt som det offentliga flödet i applikationen 

för att inte förvirra användaren. Med privat flödesgrupp kan 

sociala interaktioner skapa en känsla av samhörighet då ett 

engagemang i en privat flödesgrupp kan svara mot 

användarnas intressen. När en användare publicerar nytt 

innehåll kommer den enkelt kunna välja en eller flera 

grupper där innehållet ska publiceras. Detta kommer att 

bestämmas på samma ställe som där en användare kan skriva 

en beskrivning och kan välja platsinformation när en bild ska 

publiceras. Där kommer användarens olika grupper finnas 

och det kommer vara möjligt för användaren att välja om 

innehållet även ska publiceras i det offentliga flödet. 
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4.2.4 Skräddarsy Flöde  

Det andra designförslaget som har integrerats i prototypen 

är skräddarsy. Syftet med designförslaget är att skapa ett 

engagemang som förblir på användarens egna villkor och att 

användaren kan förstärka interaktionen med utvalda 

användare för att skapa en känsla av samhörighet.  I sociala 

medier förekommer personalisering för att uppmana till 

social interaktion genom att användarna kan vara delaktiga i 

utformningen av sociala medier som svarar mot deras 

intressen (Di Gangi & Wasko, 2016). Designförslaget är 

placerad i hamburgermenyn som finns högst upp till höger 

på profilsidan. Där kan användaren i sin tur välja vad som 

ska skräddarsys genom att välja mellan Flöde, Upptäcka 

eller Gilla/kommentera. Rubrikerna är de sidorna som 

statiskt förblir tillgängliga i applikationen. Designförslaget 

skräddarsy syftar även till att höja nivån av transparens. 

Transparensen ger användaren mer insikt i plattformens 

informationshantering för att själv kunna ha en påverkan 

(Löwgren & Stolterman, 2004).  

 

4.2.5 Exempel skräddarsy flöde 

När användare vill skräddarsy sitt flöde sker det på denna 

sida. Samtliga element som befinner sig i flödet går att 

redigera för att skräddarsy utefter användarens egna 

önskemål. Självständighet kan bidra till människors hälsa 

samt skapa en positiv inställning (Peters et al., 2018). 

Funktioner kan uteslutas för att ur ett hälsosamt perspektiv 

kunna undvika överbelastande information eller så kan den 

bara begränsas om så önskas. Användningen av sociala 

medier bör skapa en meningsfullhet för användaren och bör 

inte belasta den mentalt (Doherty & Doherty, 2018). 

Begränsningen kan ske genom att användaren självständigt 

väljer hur ofta som innehållet ska uppdateras. Användaren 

kan även förstärka känslan av samhörighet genom att välja 

att få notiser från de användare som bidrar med 

meningsfullt innehåll. 

 

 

 



 

21 
 

4.3 Utvärderingsfas  

Utvärderingarna genomfördes på Högskolan i Halmstads bibliotek i ett av deras grupprum och 

bestod av två fokusgrupper med sex deltagare i varje grupp. Alla deltagare samt gruppledare 

satt runt ett bord där alla kunde se varandra och under utvärderingarna bjöds det även på fika. 

När fokusgrupper används bör det ske i en avslappnad och bekväm miljö där deltagarna sitter 

placerade så att alla kan se varandra vilket kan bidra till en behaglig stämning i gruppen 

(Kitzinger, 1995). Fokusgrupperna bestod av en homogen grupp med deltagare vilket vi som 

gruppledare kan dra nytta av genom deltagarnas gemensamma erfarenheter (Kitzinger, 1995). 

Nedan presenteras de analyserade resultaten mer ingående.  

4.3.1 Analysens teman 

Under de båda fokusgrupperna spelades gruppdiskussionerna in och transkriberades sedan för 

att lättare kunna analysera materialet. Materialet analyserades för att kunna identifiera mönster 

i det insamlade materialet som sedan kunde tematiseras. Under analysen av materialet 

identifierades två olika kategorier: beteende och sociala medier och dessa grenade även ut i sex 

olika teman. Under kategorin beteende identifierades två olika teman: grupper och 

självständighet. Under kategorin sociala medier identifierades fyra olika teman: privat flöde, 

offentligt flöde, notiser och beroende. Teman för kategorin beteende presenteras längre ner i 

avsnittet, efter kategorin sociala mediers teman.  

4.3.2 Privat flöde 

Temat privat flöde framkom då det tog upp ett märkbart utrymme i diskussionen. Lucas 

uttryckte exempelvis att han skulle använda designförslaget privat flöde mer än det offentliga 

flödet. Orsaker till varför de hade använt de privata flödena mer var bland annat att de privata 

flödena upplevdes som personligare. Det nämndes av flertalet användare även att innehållet i 

flödena skulle bli mer intressanta eftersom de skulle få se sina vänners bilder i flödet istället för 

ett offentligt flöde. Det framkom även att ett privat flöde skapar värde för användarna genom 

att det kan öka samhörigheten.  

 

“Ja de skapar ju något värde, jag tror att det blir mer av en samhörighet jämfört med ett vanligt 

flöde på Instagram”.  

- Carl 

 

Det framkom också att i jämförelse med det offentliga flödet så hade innehållet i privata flödet 

kunnat bli annorlunda. Linus uttryckte att det skulle kännas mer bekvämt att dela med sig av 

ett oseriöst innehåll och att innehållet som delas inte behöver vara lika genomtänkt i ett privat 

flöde. Annika uttryckte även att privata flöden kanske inte hade fått dem att spendera mer tid 

på Instagram men att de troligtvis hade publicerat fler bilder. Elin uttryckte att ett privat flöde 

kunde användas som ett fotoalbum för en viss grupp av människor genom att alla bilder som 

publiceras får en samlingsplats som alla kan gå tillbaka och titta på.  
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“Man bryr sig inte lika mycket av vad som delas i ett privat flöde”.  

- Linus 

4.3.3 Offentligt flöde 

Det offentliga flödet kom ofta på tal under utvärderingen och framförallt i samband med att det 

jämfördes med designförslaget privata flöden. Intressanta aspekter som diskuterades var 

huruvida det offentliga flödet skulle förändras av det nya designförslaget. Då majoriteten av 

deltagarna i utvärderingen uttryckte att de enbart hade valt att använda det privata flödet och 

undvikt det offentliga flödet diskuterades konsekvenser såsom att det offentliga flödet hade 

blivit “tomt” med få uppdateringar.  

 

“Ja skillnaden hade ju blivit större typ, mellan dem två att det hade blivit photoshopat och fake 

i den ena och mer spontant och vanligt i det andra”. 

- Markus 

 

Det offentliga flödet hade snarare behandlat ett mer allmänt innehåll eller uppdateringar av 

kändisar och influencers. Det diskuterades även att de bilder som publicerades i det offentliga 

flödet kommer bli ännu mer genomtänkta och den glamourösa standarden på Instagram hade 

förstärkts. Carl och Annika uttryckte att Instagrams offentliga flöde används för att visa upp ett 

bra liv utåt snarare än att känna samhörighet med andra.  

 

“Instagrams glamourösa bild hade ökat, ännu snyggare bild utåt”. 

- Annika 

4.3.4 Notiser 

Notiser diskuterades i samband med designförslaget skräddarsy. Generellt var notiser något 

som gruppen upplevde som störande och associerades till meningslösa notiser i överflöd av 

funktioner såsom “Livestream” på Instagram samt aftonbladet. En vanlig orsak till att 

deltagarna valde att stänga av notiser i sociala medier var att notiserna handlade om något som 

upplevdes som oviktigt för dem. Att kunna stänga av notiser eller att inte behöva använda 

notiser ansågs positivt utifrån deltagarnas diskussion men det var inte helt självklart i alla fall.  

 

“Jag använder inga notiser, notiser är jobbigt i allmänhet”. 

- Rebecka 

 

Flertalet deltagare var positiva till notiser om det handlade om innehåll som för dem utifrån 

analysens tolkning hade en meningsfull betydelse. Exempelvis var notiser kring händelser i 

“privata flöden” något som ansågs positivt eftersom deltagarna var positiva kring notiser som 

höll dem uppdaterade kring vad som hände i gruppen, när vänner uppdaterar eller andra 

användare som sällan publicerar något väl gör det.  
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“Men typ som om min mamma lägger ut någonting eller om min syster så hade jag kanske 

liksom velat veta för dem lägger inte ut så ofta, så hade nog valt att få notiser ifrån dem”.  

- Linus 

4.3.5 Beroende 

Något som identifierades i analysen var att samtliga deltagare under fokusgrupperna uttryckte 

någon gång under gruppdiskussionen att användandet av sociala medier blivit ett beroende och 

att användare idag till viss del styrs av sociala medier.  

 

“Ja men sociala medier är ju ett sätt att faktiskt hålla kontakt i grunden och sen har det blivit 

ett beroende typ och man vet ju inte vad man har utan det.” 

- Carl 

 

Rebecka uttryckte även att när användare av sociala medier blir beroende visas det inte lika 

tydligt som om en människa är beroende av exempelvis träning eller alkohol vilket kan ha en 

märkbar effekt på kroppen. Tiden som användare är inne på sociala medier kan även den visa 

på ett beroende. Leonard och Lucas uttryckte att han ibland inte hade någon uppfattning om hur 

länge de varit inne och scrollat på sociala medier och att det helt plötsligt försvunnit flera 

timmar av hans tid.  Linus uttryckte då även att sociala medier kan ta tid från vad de egentligen 

ska göra. 

 

“Att det tar av det som man borde göra egentligen, mer så. Än att det är en speciell tid liksom.” 

- Lucas 

 

Något annat som diskuterades var att alla inte vågar prata om psykisk ohälsa vilket kan vara en 

orsak till att ens beroende till sociala medier inte är lika uppmärksammat som en människas 

beroende av träning eller alkohol. Lejla uttryckte även att användandet av sociala medier blivit 

som en förlängd arm.  

 

“Typ alkoholberoende eller narkotikaberoende eller något liknande. Men jag märker inte av 

det i sociala medier beroende på samma sätt.” 

- Rebecka 

4.3.6 Grupper 

Något som identifierades genom analysen var att människor kan känna olika typer av 

gemenskap med olika typer av grupper och att det finns någon form av gemensamt mål i 

gruppen även om det inte behöver vara definierat. Deltagarna diskuterade då att grupperna de 

är medlemmar i kan ha olika syften. Gemenskap i en grupp diskuterades av deltagarna kring att 

alla är välkomna och får vara med men det diskuterades även att nackdelar med grupper även 

kan vara om alla inte är välkomna och då istället kan bidra till utanförskap. 
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“Man känner sig delaktig i den gemenskapen man är i och att man känner sig välkomnad, 

engagerad och hörd. Men man kan ju vara med i en gemenskap men inte känna en tillhörighet 

till den gruppen man är i utan om man känner sig välkomnad och liksom får va med i gruppen.”  

- Leonard 

 

Ett resultat av diskussionen var därför att för en grupp ska fungera och för att alla ska känna 

gemenskap så ska ingen i gruppen bli kränkt och alla ska känna sig trygga i gruppen. Carl 

uttryckte exempelvis att känna trygghet i en grupp ger en grupp värde. Att visa respekt är viktigt 

i en grupp och att medlemmar kan känna respekt i en grupp kan bidra till att medlemmarna 

känner en känsla av gemenskap. Deltagarna uttryckte dock att bara för att människor tillhör en 

viss grupp så behöver de inte känna gemenskap med varandra. 

 

“De är nog mycket individuellt också, jag tycker humor är viktigt och även att man kan prata 

med personerna på en djupare nivå.”  

- Carl 

 

Linus och Annika diskuterade att gemenskap i en grupp kan bero på olika saker men att 

medlemmarna i en grupp bör ha något gemensamt som för dem samman som exempelvis 

intressen eller humor. Vilka som har inflytande i en grupp uttryckte deltagarna kan bero på en 

persons tidigare erfarenheter och om en person har inflytande i en grupp innebär det att den kan 

påverka gruppen. 

4.3.7 Självständighet 

Under utvärderingarna diskuterade deltagarna vad självständighet innebär för dem och även 

vad det innebära kopplat till designförslaget “skräddarsy”. Deltagarna diskuterade att 

självständighet handlar om att människor kan ha egna värderingar oavsett hur många grupper 

de är medlemmar i och att det även kan innebära att en person klarar sig själv, utan gruppen. 

 

“Asså jag tänker att man har ju alltid sina egna värderingar liksom oavsett om du är med i 10 

olika grupper som kanske har olika värderingar så har man ju ändå alltid sina egna 

värderingar jag tänker att det är självständighet i sig.”  

- Elin 

 

Deltagarna diskuterade även designförslaget skräddarsy i förhållande till självständighet och 

några av deltagarna uttryckte bland annat att funktionen hade kunnat bidra till en medvetenhet 

hos användarna som gör att de väljer att använda Instagram mindre. Adam uttryckte dock att 

han inte visste om skräddarsy hade förändrat hans användande av Instagram.  

 

“Problemet jag känner är väl att jag vet mycket väl att jag kan gå och ändra den själv alltså 

att man bara men nu måste jag kolla och så ändrar man tiden, för jag känner ju mig själv.” 

- Adam 
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Deltagarna uttryckte även att designförslaget skräddarsy kan vara bra för att användarna få styra 

över sitt användande själv men uttryckte då även att det kan vara på både gott och ont. 

Deltagarna diskuterade även att om designförslaget skräddarsy finns för Instagram så kommer 

de fortfarande att använda sig av andra sociala medier lika mycket. En annan aspekt som 

deltagarna diskuterade var att designförslaget gör att användare inte behöver leta efter det 

innehåll som de vill ta del av.  

 

“Jag tror ändå att det kan bidra till någonting gott för blir du van att vara utan Instagram i 1,5 

timme så kan de ju bidra till att du blir van vid att vara utan allt annat också. “ 

- Lejla  

 

Däremot var flertalet deltagare överens om att designförslaget skräddarsy kan bidra till att lösa 

problemen som finns med användandet av Instagram. Liknelser som drogs till designförslaget 

var hur det går att sätta en tidsspärr på olika applikationer för hur mycket de ska användas per 

dag vilket var en funktion som deltagarna ställde sig positiva till. Detta för att inställningen 

gjorde dem medvetna kring sina sociala medier vanor även om de inte ändrat deras beteende 

och användande av sociala medier på något märkbart sätt.  

 

“Alltså jag hade nog gjort typ såhär att man kollar Instagram en gång på morgonen när man 

vaknar och sen kanske en gång på lunch och en gång innan man går och lägger sig eller 

någonting. Så man sätter typ 4 timmar emellan på den tidsinställningen och då är det ingen idé 

att ta upp den då.” 

- Elin 
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5. Diskussion 

Diskussionen kommer behandla litteraturen i förhållande till empirin för att slutligen resultera 

i en slutsats.  

5.1 Designförslag Privat flödesgrupp 

Med designförslaget privat flödesgrupp kan användare välja vart olika typer av innehåll ska 

publiceras beroende på deras intressen och relationer. De privata flödesgrupperna skulle även 

kunna bidra till att användare publicerar mer. De hade däremot kanske inte spenderat mer 

aktivitet på sociala medier tidsmässigt vilket skulle kunna vara en indikation på ett 

hälsosammare engagemang. Vanligtvis skapas grupper på sociala medier genom att användare 

har gemensamma intressen (Hussein & Hassan, 2017). I en avslappnad och trygg kontext 

upplevdes innehållet som publicerades inte lika noggrant vilket påvisades i analysen. Det 

framgick även att det inte skulle bli lika omständligt att publicera bilder där eftersom 

samhörigheten kan ses som en garanti för att det som publiceras kommer att uppskattas oavsett. 

Det kan göra att medlemmarna i gruppen blir bekvämare i att publicera bilder som inte är lika 

genomtänkta som de bilderna som skulle publiceras i ett offentligt flöde. Vad som delas på 

sociala medier kan enligt Boyd och Ellison (2008) variera beroende på användarskaran. Om 

engagemang kan öka en grupps samhörighet genom ett aktivt deltagande skulle användarna i 

en privat flödesgrupp kunna öka sitt välmående genom sitt engagemang i gruppen.  

 

När användare upplever att det innehåll som de publicerar uppskattas kan deras engagemang 

öka. Att användare är involverade känslomässigt är även en viktig del i deras engagemang 

(DiGangi & Wasko, 2016). Användare av sociala medier kan välja att dela med sig av innehåll 

som riktar sig till specifika användare samtidigt som de kan ta del av andras händelser 

(Spiliotopoulos et al., 2012). Att användare känner en känsla av samhörighet har identifierats 

som grundläggande i deras engagemang (Hussein & Hassan, 2017). Engagemanget i att 

publicera mer utan att använda sociala medier mer skulle kunna betyda att engagemanget 

grundas i att användarna upplever användandet som meningsfullt, vilket i sin tur hade kunnat 

definieras som ett hälsosammare engagemang. Ett kritiskt perspektiv blir däremot att om de 

mer personliga och ofiltrerade bilderna enbart existerar i privata flödesgrupper kan den 

glamourösa filtrerade ytan i det offentliga flödet öka. De bilder som användare väljer att 

publicera i ett offentligt flöde riskerar då att enbart bli noggrant genomtänkta bilder för att skapa 

en vacker yta utåt. I analysen identifierades det att användarna inte hade publicerat lika mycket 

i det offentliga flödet vilket gör att det offentliga flödet kan komma att presentera nytt innehåll 

mindre frekvent.  

 

Funktioner hos en artefakt som syftar till att öka samhörighet kan bidra till engagemang 

samtidigt som användarens välmående kan öka (Peters et al.,2018). Det utgör att människor 

som interagerar med varandra har större sannolikhet till att skapa en samhörighet mellan 

varandra (McMillan & Chavis, 1986). Att människor känner samhörighet innebär att de 
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upplever tillhörighet till andra människor och i design för välmående anses samhörighet vara 

fundamentalt (Peters et al., 2018). När användare är delaktiga i sociala medier som skapar 

meningsfullhet för dem kan det bidra till en känsla av personalisering (Di Gangi & Wasko, 

2016). Därför skulle ett hälsosammare engagemang kunna uppstå genom att användare av 

sociala medier enklare kan skapa meningsfulla interaktioner med varandra.  

 

Något som kan förekomma problematiskt är hur det offentliga flödet på sociala medier kan få 

negativa konsekvenser om engagemanget och användandet enbart utformas i privata 

flödesgrupper. Detta eftersom användare som kontinuerligt är engagerade är de användare som 

har tillgång till någon typ av bekantskapskrets (Di Gangi & Wasko, 2016). Om användare 

enbart väljer att publicera innehåll som inte alla får ta del av är det väsentligt för användare att 

ständigt vara med i en grupp för att kunna få ta del av något innehåll. En användare utan en 

specifik bekantskapskrets kan därför riskera att känna sig utanför och kan då enbart ta del av 

det offentliga flödet som kan uppfattas som opersonligt och enbart bestå av kändisar samt 

influencers. En känsla av samhörighet är fundamentalt för välmående hos människan men om 

samhörigheten uteblir på grund av att det offentliga flödet blir mer opersonligt kan användandet 

istället resultera i att användare känner sig utanför.  

5.2 Designförslag Skräddarsy 

Med designförslaget skräddarsy kan användarna engagera sig på deras egna villkor och 

användaren kan även förstärka interaktionen med specifika användare för att skapa en känsla 

av samhörighet. Genom att användandet blir mer fokuserat på betydelsefullt innehåll för 

användaren kan användningen öka i värde. Samtidigt kan det även vara väsentligt att 

användarna kan få insikt i hur mycket de använder sig av sociala medier för att förhindra mental 

utmattning. Insikterna kan skapa förutsättningar för användaren att förändra sitt beteende om 

så önskas men samtidigt stärka samhörigheten mellan olika användare. Med skräddarsy kan 

användare välja vilka de vill utbyta innehåll med utifrån deras relationer och på så sätt kunna 

prioritera det innehåll som är betydelsefullt för dem.  

 

Genom att skräddarsy sitt användande kan användarna få utrymme att själva avgöra hur mycket, 

när eller av vilka de vill få notiser av. Under analysen framstod notiser som något negativt men 

kunde dock få en mer meningsfull innebörd om de uppdaterade användaren med något 

betydelsefullt. Under analysen framkom det även att deltagare uttryckte att det fanns innehåll 

som de prioriterade högre än annat innehåll, exempelvis om en familjemedlem publicerade 

något. Om användare kan forma sitt innehåll utifrån intressen och betydelsefulla relationer kan 

det även innebära att användare kan minska ett överflöd av information men samtidigt ta del av 

det innehåll som har en betydelse för dem. Användares relationer på sociala medier kan därför 

avgöra hur de väljer att utbyta information mellan varandra (Kietzmann et al., 2011). 

 

Designförslaget gör även så att användarna själva kan välja hur mycket de vill engagera sig och 

då fokusera sitt engagemang på betydelsefullt innehåll. Om inte sociala medier självständigt 

skapar ett engagemang genom ett betydelsefullt innehåll kan notiser användas för att uppmuntra 
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till ett frekvent användande (Doherty & Doherty, 2018). Därför bör notiser kunna anpassas så 

att användare själva kan forma sitt användande genom att kunna välja vilket innehåll den vill ta 

del av och hur många gånger det som publiceras ska visas i deras flöden. Genom att användarna 

kan påverka artefaktens funktioner så främjas transparensen i tjänsten som används (Löwgren 

& Stolterman, 2004). Med designförslaget skräddarsy kan användare exempelvis även välja om 

de vill använda sig av tidsinställningen där de kan välja hur ofta deras flöde ska uppdateras. 

Detta kan bidra till att användarna inte upplever ett överflöd av information samt att de kan ta 

del av innehåll när de passar dem. En kritisk insikt som identifierades under analysen var dock 

att denna funktion bara blir användbar om användarna kan ha disciplin över sitt egna 

användande och inte konstant går in och ändrar en pågående tidsinställning. 

5.3 Design för hälsosammare engagemang  

Om medlemmar i en grupp själva kan bestämma vad deras syfte med gruppen är och själva 

avgöra hur delaktig de vill vara i gruppen så skulle både självständighet och samhörighet kunna 

uppnås. Om människor känner sig självständiga kan en positiv effekt bli att deras välmående 

förbättras och ökar självständigheten kan även deras engagemang förbättras (Peters et al., 

2018). Det skulle kunna bidra till att användare använder sociala medier på ett hälsosammare 

sätt. Om användare kan känna en känsla av samhörighet genom de privata flödesgrupperna och 

att de kan göra det på sina egna villkor med hjälp av skräddarsy kan ett hälsosammare 

engagemang främjas. På så sätt kan designförslagen bidra till att främja ett hälsosammare 

engagemang på sociala medier.  

 

Ifall ett hälsosammare engagemang kan främjas genom de två designförslagen privat 

flödesgrupp samt skräddarsy kan engagemanget i det offentliga flödet minska vilket kan 

påverka hur organisationer marknadsför sig på sociala medier. Om användare blir intresserade 

av ett mer personligt innehåll som i sin tur skapar ett hälsosammare engagemang genom 

samhörighet så kan sociala medier som plattform för exempelvis marknadsföring framstå som 

mindre effektfull. På samhällsnivå kan det leda till att organisationer behöver tillämpa nya 

strategier för att nå ut till sina konsumenter. Sociala medier engagerar miljontals användare 

dagligen och är vanligt förekommande i dagens samhälle (Kamal et al., 2013). En positiv 

inverkan på samhället blir däremot att människor kan upprätthålla ett hälsosammare 

engagemang på sociala medier. 
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6. Slutsats 

Denna studie ämnade att svara på frågeställningen Hur kan sociala medier designas för att 

främja ett hälsosammare engagemang? Genom litteraturstudien framkom det att sociala medier 

är allmänt förekommande men kan även orsaka mental utmattning hos sina användare. 

Litteraturen presenterade även att kunskap kring hur design för ett hälsosamt engagemang på 

sociala medier är bristande. Samhörighet förekom i studien för att skildra hälsa och hur det kan 

användas för att främja ett hälsosammare engagemang. Med litteratur om engagemang kopplat 

till sociala medier samt litteratur om samhörighet har undersökningen resulterat i två 

designförslag vilka är privat flödesgrupp och skräddarsy. Designförslagen integrerades i en 

prototyp som sedan utvärderades med hjälp av fokusgrupper. 

 

För att besvara studiens frågeställning identifierades det att designförslaget privat flödesgrupp 

kan bidra till att användare kan känna en känsla av samhörighet. Privata flödesgrupper kan 

skapa en starkare samhörighet på sociala medier genom att tillåta ett mer ofiltrerat utrymme 

mellan användare som har personlig koppling. I de privata flödesgrupperna kan samhörigheten 

öka i takt med användarnas engagemang. Däremot bör det av etiska skäl observeras att ett 

kritiskt perspektiv kan vara att användare kan uppleva utanförskap om de inte känner 

samhörighet i en grupp.  

 

Med designförslaget skräddarsy kan användare själva välja hur mycket de vill engagera sig 

samt att de kan välja att fokusera sitt engagemang på innehåll som är betydelsefullt för dem. 

Designförslaget skräddarsy kan bidra till att användare kan välja att använda sociala medier på 

sina egna villkor genom att välja hur mycket och när de ska använda sociala medier. Samtidigt 

kan samhörigheten främjas genom att användarna kan fokusera sitt användande på andra 

betydelsefulla användare. Då samhörighet kan betraktas som fundamentalt för välmående kan 

därmed privata flödesgrupper i kombination med skräddarsy bidra till att besvara studiens 

frågeställning hur sociala medier kan designas för att främja ett hälsosammare engagemang. 

6.1 Vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på att undersöka hur ett hälsosammare engagemang kan öka 

användarnas välmående på sociala medier. Studien resulterade i två designförslag som kallas 

privat flödesgrupp och skräddarsy. Ytterligare forskning för att optimera ett hälsosammare 

engagemang på sociala medier bör inkludera samtliga beståndsdelar som Kietzmann et al. 

(2011) presenterar. Genom att inkludera samtliga beståndsdelar kan ytterligare litteratur 

inkluderas för att sedan ligga till grund för nya designförslag som skulle kunna främja ett 

hälsosammare engagemang på sociala medier. Vidare forskning hade även kunnat undersöka 

hur de designförslag som tagits fram kan appliceras på andra sociala medier och vad utkomsten 

av det blir. Utkomsten av att utvärdera designförslagen på andra plattformar för sociala medier 

kan avgöra hur designförslagen fungerar på sociala medier generellt snarare än enbart hur det 

fungerar på Instagram.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Diskussionsguide för fokusfrupper. 

Inledande frågor 

• Vad är gemenskap enligt er? 

• Vad har ni för relation till sociala medier? 

 

Frågor om prototypen 

• Vilka typer av innehåll hade ni kunnat tänka er att dela med funktionen privata flöden? 

• Hur fungerar det privata flödet i relation till det vanliga flödet enligt er? 

• Hur hade funktionen privata flödesgrupper kunna förändra ditt användande av 

instagram jämfört med idag? 

• Hur hade du valt att använda dig av funktionen privata flödesgrupper?  

• vad innebär det att ingå i en grupp för er? 

• vad är viktigt för att en grupp ska fungera? 

• Vad innebär det enligt er att ha inflytande i en grupp? 

• Vad kan du som användare få ut av ett privat flöde? 

• Vad får dig att aktivt delta i en grupp? 

• Vad gör en grupp betydelsefull för dig? 

• Hur kan medlemmar i en grupp känna självständighet men fortfarande vara en del av 

gruppen? 

• Hur hade du valt att använda dig av funktionen skräddarsy? 

• Vad kan du som användare få ut av att kunna skräddarsy användningen av ditt konto? 

• Hur hade funktionen skräddarsy förändrat ditt användande av instagram jämfört med 

hur det är idag? 
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