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Abstrakt 
I dagens samhälle är användningen av sociala medier större än någonsin och den ökar 
för varje år. Med den stora användningen följer många positiva effekter som till 
exempel sociala interaktioner, lättillgänglig information, samt nytta och nöje. Det 
finns också negativa effekter som till exempel att användarnas välmående påverkas. 
Tidigare forskning visar på att det finns både psykiska och fysiska negativa följder 
vid överdriven användning av sociala medier. Syftet med studien var att undersöka 
vilka faktorer som påverkar digital natives beteende och användarupplevelse vid 
användning av sociala medier, samt hur ett verktyg kan utvecklas för att öka 
användarens upplevda beteendekontroll. Studien grundar sig i ett teoretiskt ramverk 
bestående av användarupplevelse, Theory of planned behavior och Persuasive 
technology, vilka tillsammans bidrar till en djupare förståelse av användarna. 
 
Med ett kvalitativt arbetssätt genomfördes fyra dagboksundersökningar och sex 
semistrukturerade intervjuer med deltagare som identifierar sig som kvinnor. Tidigare 
forskning visar på att kvinnor i större omfång än män drabbas av negativa effekter 
vid användning av sociala medier, vilket är anledningen till att urvalet endast bestod 
av kvinnor i denna studie. Alla studiedeltagare var även digital natives, det vill säga 
personer som vuxit upp med teknologi och besitter stora tekniska kunskaper. 
 
Resultatet visade på att användning av sociala medier till stor del påverkas av 
attityder gentemot dem, subjektiva normer och av den upplevda beteendekontrollen. 
Den sociala pressen av användningen, påverkan av vänner och familj samt den egna 
upplevda kontrollen över användningen var starka mönster som framkom i 
undersökningarna. Ett automatiserat beteende där användningen inte alltid skedde 
medvetet var en återkommande faktor som togs i beaktande vid utvecklingen av 
gränssnittet. Med hjälp av termen användarupplevelse samt Theory of planned 
behavior kunde studiedeltagarnas beteende och upplevelser förstås och tolkas. Denna 
förståelse tillsammans med Persuasive technology bidrog till ett förslag på ett 
hjälpmedel i form av ett gränssnitt där fokus ligger på att försöka förbättra 
användarupplevelsen och den upplevda beteendekontrollen, vilket i sin tur kan 
minska de negativa effekter som kan uppstå vid användning av sociala medier.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Sociala medier, Theory of Planned Behavior, Persuasive Technology, 
Upplevd beteendekontroll, Mental hälsa, Välmående, Stress, Användarupplevelse, 
Digital natives 



   
 

   
 

Abstract 
In today's society the use of social media is greater than ever and it increases every 
year. With this extensive use there are some positives, such as social interactions and 
easily accessible information, as well as uses for business and pleasure. There are also 
negative effects such as the well-being of users being compromised. Previous 
research shows that there are both negative psychological and physical consequences 
associated with excessive use of social media. The aim of the study was to examine 
what factors influence digital natives’ behavior and user experience when using social 
media, as well as how to develop a tool that increases the user’s perceived behavioral 
control. The study is based on a theoretical framework consisting of User Experience, 
Theory of Planned Behavior and Persuasive Technology, that together contribute to a 
deeper understanding of the users. 
 
With a qualitative approach, four diary studies and six semi-structured interviews 
were carried out with participants identifying as women. Previous research shows that 
women to a greater extent than men suffer from adverse effects following the use of 
social media, which is why the participants consisted of women in this study. All 
participants were digital natives, that is, people who grew up with technology and 
hold great technical knowledge. 
 
The results indicated that the use of social media was largely influenced by attitudes 
towards it, subjective norms and perceived behavioral control. The social pressure of 
usage, the influence of friends and family as well as the perceived control of use were 
strong patterns found in the surveys. An automated behavior where usage was not 
always a conscious choice was a recurring factor that was taken into account in the 
development of the interface. With the help of the term user experience and Theory of 
planned behavior, the behavior and user experiences of the informants could be 
understood and interpreted. This understanding, along with Persuasive technology, 
contributed to a proposal for an interface focusing on trying to improve user 
experience and perceived behavioral control, which in turn can reduce the negative 
effects that may occur when using social media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Social media, Theory of Planned Behavior, Persuasive Technology, 
Perceived behavioral control, Mental health, Well-being, Stress, User experience, 
Digital natives  



   
 

   
 

Förord 
Vi vill passa på att ge alla de personer som varit med och deltagit i våra 
undersökningar ett stort tack! Era berättelser och synpunkter har varit väldigt 
värdefulla för detta arbete, och er vilja att dela med er gjorde undersökningarna 
väldigt intressanta och givande. Vi vill även ge ett stort tack till My Zetterholm som 
varit vår handledare under projektets gång, samt till Morgan Rydbrink och Päivi 
Jokela för er feedback vid seminarium. 
 
Slutligen vill vi ge ett stort tack till våra nära och kära som stöttat oss i våra studier. 
Tack för ert stöd och förståelse, för att ni har funnits där när det har behövts. 
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1 Introduktion  
I detta kapitel presenteras en introduktion till forskningsområdet, områdena som 
kommer att användas i studien, syftet och forskningsfrågorna samt avgränsningar för 
studien och målgrupp för uppsatsen. 
 

1.1 Inledning 
År 1979 skapades ett system som anses vara en tidig version av det som idag 
definieras som sociala medier (Kaplan & Haenlein 2010). Sociala medier innefattar 
plattformar där användarna själva står för innehållet och kan dela tankar, foton och 
videos. Välkända exempel på sådana plattformar är Youtube och Facebook. Med nya 
personer som ansluter sig dagligen är det nu mycket vanligt att folk håller kontakt via 
sociala nätverk och spenderar mycket tid online (Ramzan, Cui, Wang & Yang 2011). 
Det rapporteras i dagsläget finnas över tre miljarder användare av sociala medier 
världen över och mängden ökar för varje år (Kemp 2018). I samband med förbättrad 
internetuppkoppling och enklare tillgång till internet har sociala medier växt i 
popularitet. Ytterligare en anledning till sociala mediers raska utveckling är de yngre 
generationerna bemärkta vid benämningen ”digital natives” (sv. digitalt infödda). 
Digital natives består av människor som växt upp med teknologi och därav besitter en 
stor kunskap kring ämnet och ett stort engagemang att spendera tid online (Kaplan & 
Haenlein 2010). Vidare i denna uppsats kommer den engelska benämningen “digital 
natives” att användas, då det svenska begreppet ännu inte är lika väletablerat. Idag 
finns det enligt Kaplan och Haenlein (2010) flera olika kategorier av sociala medier, 
som till exempel samarbetsverktyg och virtuella världar (Kaplan & Haenlein 2010).   
 
Teknologins framgångar har påverkat hur människor kommunicerar med varandra 
och effekterna av sociala medier är både positiva och negativa. Det kan vara svårt att 
koppla bort sig i den moderna digitala världen, och den konstanta tillgången till 
teknologi kan orsaka missbruk och överanvändning, vilket i sin tur kan leda till 
psykisk ohälsa. Några av de negativa symptomen som är kopplade till överdriven 
användning av sociala medier är ökad stress, ångest och depression (Scott, Valley & 
Simecka 2017). Utöver psykiska effekter finns det även negativa fysiska effekter vid 
överdriven användning av mobiltelefoner, några av dessa är störningar när det gäller 
sömn, hörselnedsättningar, överansträngning av ögon och värk i till exempel nacken 
(Fowler & Noyes 2017). Dessa effekter påverkar alla människor som använder 
sociala medier och då mest de människor där användningen är regelbunden och en del 
av vardagen. Allra mest påverkas tjejer negativt av användningen eftersom de 
upplever en social press kring användandet där de är rädda att missa något och 
därmed inte få ta del av en form av tillhörighet fullt ut (Beyens, Frison & Eggermont 
2016). Positiva effekter kopplat till användning av sociala medier är en upplevd 
känsla av ökat socialt stöd och större livstillfredsställelse (Nabi, Prestin & So 2013). 
Att det blir allt vanligare att människor har svårt att hålla sig ifrån sociala medier och 
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att de använder teknologi i större utsträckning tyder på att det är ett viktigt område att 
fortsätta forska inom, där både positiva och negativa följder bör undersökas (Scott, 
Valley & Simecka 2017). Forskning och upptäckten av digital stress och beroende har 
lett till olika sorters avvänjningstjänster som till exempel kliniker och läger. 
Internetakuten (2013) är ett av många företag som erbjuder behandling för digital 
stress med hjälp av ett 12-stegs program som innehåller bland annat en utredning och 
personligt anpassad behandling. Att förstå upplevelser kopplade till användning av 
sociala medier och hur dessa upplevelser skulle kunna förbättras är därför ett 
intressant och relevant område att studera. 
 
För att förstå användarupplevelser i samband med användning av sociala medier 
användes främst Theory of planned behavior och Persuasive technology i denna 
studie. Begreppet användarupplevelse innebär att studera, designa för och utvärdera 
de upplevelser som uppstår i en viss kontext när användare och system interagerar. 
Det innefattar individuella och subjektiva upplevelser, minnen och resultat från en 
specifik interaktion samt människors gemensamma upplevelser (Roto, Law, 
Vermeeren & Hoonhout 2011). Mänskligt beteende är ett komplext och ibland 
svårbeskrivet område. Att få en människa att ändra sitt beteende men också att förstå 
beteenden och varför de uppkommer är således inte en enkel uppgift. Theory of 
planned behavior är en teori som används för att förstå och förutse beteenden. Teorin 
bygger på tre drivkrafter till avsikter; attityd gentemot beteende, subjektiva normer 
och upplevd beteendekontroll. Om samtliga drivkrafter är positiva är sannolikheten 
att avsikten att utföra ett beteende stor (Ajzen 1991). Faktorer såsom motivation, 
förmåga och framkallning är viktiga för förståelsen av hur ett önskvärt beteende kan 
uppnås och ingår i en teknologi kallad Persuasive technology som alltså handlar om 
ändring av människors beteende (Fog 2009). Sociala medier innehåller i största grad 
olika sorters “övertygande teknologier” som främjar ett visst beteende, vilket kan leda 
till både positiva och negativa resultat.   
 
Då författarna av uppsatsen själva upplevt både positiva och negativa effekter av 
användning av sociala medier uppkom idén att undersöka hur digital natives upplever 
sin egen användning och om behovet finns att utveckla ett mobilt gränssnitt för ett 
hälsosammare användande av det. Sociala medier är en stor del av det digitala 
samhället idag och intresset och användningen av det ökar hela tiden, det är därför av 
intresse att genomföra kvalitativa undersökningar för att skapa en bättre förståelse av 
människors relation till det. Här har en kort sammanfattning av bakgrund och teori av 
ämnet presenterats, av vilket en fördjupning kommer att redogöras för vidare i kapitel 
2.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Sociala medier är ett område som har växt, utvecklats och blivit allt mer populärt. 
Detta gäller inte minst för så kallade digital natives som sedan ung ålder haft tillgång 
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till teknologi och därmed också sociala medier (Kaplan & Haenlein 2010). Med tanke 
på den enorma mängd användare av sociala medier, vilka bara ökar varje år enligt 
Kemp (2018), är forskning kring just detta nödvändigt för en medveten och 
balanserad användning av sociala medier. Många studier som har genomförts för att 
undersöka sambandet mellan användning av sociala medier och välmående har varit 
kvantitativa, där användarna själva fått rapportera med hjälp av till exempel skalor 
hur de upplever olika situationer och frågor (Burke & Kraut 2016; Blackwell, 
Leaman, Tramposch, Osborne & Liss 2017; Beyens, Frison & Eggermont 2016; 
Nabi, Prestin & So 2013). (För ytterligare information om tidigare forskning se 
kapitel 2.1.1). Mycket av den tidigare forskningen inom ämnet är kvantitativ och 
saknar utforskning kring eventuella förbättringsmöjligheter vid användning av sociala 
medier. Syftet med denna studie är att med kvalitativa metoder undersöka hur digital 
natives upplever sin användning av sociala medier, och om behovet finns att designa 
ett mobilt gränssnitt för att öka användares upplevda beteendekontroll. Målet är alltså 
att förstå användarens beteende och med hjälp av denna förståelse utforma ett digitalt 
verktyg för beteendeförändring, som i sin tur kan ha positiv inverkan på användarens 
hälsa. Förståelsen grundas främst i Theory of planned behavior där bland annat 
drivkrafterna för ett beteende kommer att vara i fokus. Persuasive technology utgör 
en grundläggande del för det grafiska gränssnittet och användarupplevelse används 
främst för att förstå studiedeltagarnas användarupplevelser. Syftet och målet med 
studien mynnar ut i två forskningsfrågor: 

 
 “Vilka faktorer påverkar digital natives beteende och användarupplevelse vid 

användning av sociala medier?” 
 

“Hur kan ett mobilt gränssnitt designas för att bidra till en ökad upplevd 
beteendekontroll vid användning av sociala medier?” 

 

1.3 Avgränsning 
Studien avser att med kvalitativa metoder undersöka digital natives personliga 
upplevelser och erfarenheter av sitt användande av sociala medier och dess samband 
av den inverkan det kan ha på hälsa. Fokus kommer att ligga på vilka faktorer som 
påverkar användandet och den egna upplevda beteendekontrollen, där resultatet bidrar 
till framtagandet av ett gränssnitt som skapar en bättre användarupplevelse och 
upplevd beteendekontroll i samband med användning av sociala medier. Gränssnittet 
kommer utvecklas som en prototyp där den tänkta funktionaliteten endast kommer att 
demonstreras, det kommer dock inte vara en fullt fungerande applikation. 
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2 Bakgrund och teori 
 I detta kapitel presenteras bakgrund i form utav sociala medier och deras påverkan 
på människors hälsa. Områdena användarupplevelse, Theory of planned behavior 
och Persuasive technology diskuteras med fokus på upplevelser och beteende. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur alla områden ska användas och vilka 
samband de har. 
 

2.1 Bakgrund sociala medier 
År 1979 skapades Usenet, ett system som möjliggjorde att internetanvändare världen 
över kunde posta publika inlägg. Detta var en tidig version av det som idag kallas 
sociala medier. I takt med att internet fick snabbare uppkoppling och enklare tillgång 
för personlig användning började också sociala medier användas i större utsträckning. 
Tidiga exempel på populära sociala nätverk är MySpace och Facebook, medan senare 
tillägg till konceptet sociala medier är virtuella 3D-världar (Kaplan & Haenlein 
2010). Web 2.0 är ett begrepp som ofta används i samband med sociala medier. 
Begreppet myntades år 2004 för att beskriva ett nytt sätt att använda och utveckla 
webben, där innehållet på webbsidor skapas och ägs av flera personer, som till 
exempel bloggar och wikis. Ett annat begrepp som ofta nämns i samband med sociala 
medier är user generated content (sv. användargenererat innehåll), vilket omfattar 
innehåll som publicerats på en webbsida eller i ett socialt nätverk där flera människor 
har tillgång till materialet, det ska vara någorlunda kreativt och det ska skapas utan 
kommersiellt syfte. En definition av sociala medier är således internetbaserade 
applikationer baserade på Web 2.0 och användargenererat innehåll (Kaplan & 
Haenlein 2010). 
 
År 2015 fanns det 3.2 miljarder internetanvändare världen över, och i utvecklade 
länder äger ungefär 65 % av befolkningen åtminstone två bärbara enheter. Teknologi 
och de många sätt att kommunicera på utvecklas i rask takt och påverkar och 
förändrar hur vi lever och socialiserar med varandra. (Scott, Valley & Simecka 2017). 
Nu för tiden spenderar många människor mycket tid online och folk håller ofta 
kontakt via sociala nätverk som till exempel Facebook och Youtube, vilket är 
plattformar där användarna står för innehållet och kan dela exempelvis sina tankar, 
foton och videos. Användning av sociala medier omfattar den största andelen av all 
internettrafik, och användandet växer stadigt då nya användare hela tiden ansluter sig 
och användandet av sociala medier blir en rutinmässig del av deras onlineupplevelse 
(Ramzan et al. 2011). År 2018 finns det över tre miljarder aktiva användare av sociala 
medier världen över (Kemp 2018). Kaplan och Haenlein (2010) menar på att de yngre 
generationerna kallade digital natives, som växt upp med teknologi har haft en stor 
inverkan på sociala mediers ökade popularitet.  
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Kaplan och Haenlein (2010) presenterar sex olika kategorier inom definitionen 
sociala medier med skillnader som bör uppmärksammas. Det som skiljer dessa 
kategorier åt är de olika nivåerna av social närvaro och ”media richness”, samt 
självpresentation och självexponering. Samarbetsprojekt tillåter att flera användare 
tillsammans kan skapa eller modifiera innehåll på en sida, antingen samtidigt eller vid 
skilda tillfällen. Ett exempel på samarbetsprojekt är ”Wikis” – sidor där användare 
kan ändra, ta bort eller redigera textbaserat innehåll. Bloggar är personliga webbsidor 
med inlägg som ofta presenteras med tidsstämplar, där det senast postade inlägget 
visas överst. Den vanligaste formen av bloggar är textbaserade, men andra typer 
börjar växa fram som exempelvis videobloggar. Trots att bloggar vanligtvis drivs av 
enskilda individer finns möjligheten för besökare på webbsidan att kommunicera via 
kommentarsfunktioner. ”Content Communities”, även kallat innehållsgrupper, är 
sociala medier där användare delar olika typer av medier med varandra som till 
exempel text, foton, och videor. Sidor som tillhör innehållsgrupper kräver oftast inte 
att användare registrerar sig, men om de väljer att göra det krävs väldigt lite personlig 
information. Till denna grupp hör exempelvis Youtube och Flickr. Sociala nätverk är 
den fjärde kategorin av sociala medier, vilket kräver att användarna skapar personliga 
konton för att sedan kunna interagera med varandra genom olika typer av kanaler. 
Sociala nätverk är väldigt populära – speciellt bland yngre personer. De sista två 
kategorierna av sociala medier är virtuella spelvärldar och virtuella sociala världar, 
båda dessa innefattar att användarna skapar en avatar som de kan röra sig och agera i 
en 3D-värld med. Den största skillnaden mellan dessa virtuella världar är att 
spelvärlden har mer fokus på rollspel, medan sociala världar mer liknar den fysiska 
värld som användaren befinner sig (Kaplan & Haenlein 2010). 
 
Digital natives 
Digital natives är personer som vuxit upp med moderna digitala teknologier som till 
exempel datorer, videospel, mobiltelefoner och andra teknologier som tillhör den 
digitala tidsåldern. Moderna teknologier som mobiltelefoner, direktmeddelanden och 
internet är en del av digital natives liv, vilket har resulterat i att de tänker och 
bearbetar information på ett annorlunda sätt än generationerna innan dem. Vid 
tidpunkten då digital natives åstadkommer en högskoleexamen har de i genomsnitt 
spenderat mer tid på videospel och tv än de har spenderat tid på att läsa. I kontrast till 
digital natives har de äldre generationerna inte presenterats för och börjat använda 
dessa moderna teknologier förrän vid en senare tidpunkt i livet. Dessa äldre 
generationer går under benämningen ”digital immigrants” (sv. digitala invandrare) 
(Prensky 2001). Då den svenska översättningen digitala invandrare inte är en 
väletablerad term kommer den engelska termen fortsättningsvis att användas i 
uppsatsen. Prensky (2001) påpekar att digital immigrants, precis som övriga 
invandrare, kan lära sig och anpassa sig till sin nya miljö på olika nivåer. 
 
Bowe och Wohn (2015) genomförde en enkätundersökning med 1060 personer vid ett 
universitet för att undersöka skillnader mellan digital natives och digital immigrants 
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användning av sociala medier. Till att börja med undersöktes om det fanns några 
skillnader på hur mycket och hur ofta de olika generationerna använde sociala 
medier. Sedan undersöktes hur användning av sociala medier är kopplat till sociala 
influenser och upplevd delad verklighet, det vill säga hur människor påverkas av 
personer i deras omgivning när det gäller vilka sociala ämnen de anser vara viktiga. 
Resultatet visade på att digital natives använder sociala medier i mycket större 
utsträckning än digital immigrants. Digital natives angav också i större utsträckning 
att de klickar på länkar som deras kontakter delar på sociala nätverk som till exempel 
Twitter och Facebook. Resultatet visade inget påtagligt samband mellan digital 
immigrants användning av sociala medier och vilka sociala ämnen de ansåg vara 
viktiga, i kontrast till digital natives där ett starkare samband fanns. Sambandet för 
digital natives var även kopplat till vem de kommunicerade med, där familj och 
företag inte influerade dem i samma utsträckning som deras övriga kontakter gjorde 
(Bowe & Wohn 2015). 
 

2.1.1 Effekten av sociala medier och mobilanvändning 
Burke och Kraut (2016) genomförde en studie som undersökte hur olika Facebook-
händelser influerar psykiskt välmående. Sådant som togs i beaktande var målinriktad 
kommunikation, där meddelandet är personligt och postas till exempel som en 
kommentar eller ett inlägg på användarens vägg; en-klickskommunikation, som när 
någon gillar ett inlägg; och broadcast-kommunikation, där ett inlägg når en bredare 
publik som exempelvis en statusuppdatering som syns i användarens nyhetsflöde. 
Även relationer togs i beaktande, där skillnad gjordes mellan starka och svaga 
relationer. Studien bestod av flertalet enkätundersökningar som genomfördes med 
vuxna Facebookanvändare, där de fick svara på frågor om sitt välmående och 
relationer med Facebookvänner med hjälp av skalor. Resultatet visade på att mer 
kommunikation över Facebook generellt inte influerade välmående, men att 
kommunikation med en person användaren har en nära relation till påverkar 
välmående positivt, specifikt målinriktad kommunikation visade ett tydligt samband 
med bättre välmående (Burke & Kraut 2016).  
 
Det finns tydliga bevis för att socialt stöd i det riktiga livet har ett samband med 
stressnivåer, vilket Nabi, Prestin och So (2013) genomförde en studie för att ta reda 
på om samma samband gäller vid användning av sociala medier, i detta fall 
Facebook. Det var en online enkätundersökning där 401 Facebookanvändare som 
studerar på universitetsnivå deltog genom att svara på påståenden och frågor med 
hjälp av skalor baserat på om de höll med eller ej. Resultatet visade på att antalet 
Facebookvänner skapade en ökad känsla av socialt stöd, vilket i sin tur minskade 
stress och indirekt har inverkan på psykiskt och fysiskt välmående. Antalet 
Facebookvänner och uppfattat socialt stöd visade även ett samband med ökad 
tillfredsställelse av livet. Resultatet visade även på att ett generellt högre antal 
Facebookvänner var viktigare än kvalitén på relationerna, det vill säga nära vänner 



 

  11 (55) 
 

och familj på Facebook hade ingen påverkan av resultatet. Studien fann inga 
uppenbara fördelar för upplevt socialt stöd baserat på antalet Facebookvänner jämfört 
med sociala kontakter i riktiga livet, men däremot fanns ett samband med större 
upplevd livstillfredsställelse (Nabi, Prestin & So 2013). 
 
Trots att sociala medier har många fördelar så finns det också negativa aspekter av 
teknologins utveckling och användning. Anslutbarhet, tillgänglighet och 
överbelastning av information är relaterat till viss psykisk ohälsa, som till exempel 
stress, ångest och depression. Det är därför viktigt att skapa en förståelse för 
sambandet mellan mental hälsa och användning av teknologi. Forskning om hur 
teknologi påverkar mental hälsa är ständigt framväxande, men det finns redan mycket 
underlag som pekar på att för mycket användning av teknologi kan ha en negativ 
inverkan inom flera områden som till exempel kognitivt, emotionellt och 
beteendemässigt. De negativa effekterna kan påverka självförtroende, stress, 
känslomässig kontakt, uppmärksamhet, behov av direkt tillfredsställelse samt DSM-
5-besvär som till exempel ADHD, OCD och ångest (Scott, Valley & Simecka 2017). 
 
Blackwell et al. (2017) genomförde en online enkätundersökning där 207 personer 
deltog, för att ta reda på sambandet mellan användning av sociala medier och 
utåtvändhet, emotionell instabilitet, tillgivenhet samt ”Fear of missing out” (FOMO) 
– samt hur detta är kopplat till beroende. Enkätundersökningen omfattade ett antal 
olika skalor som respondenterna fick utgå ifrån för att utvärdera sin användning av 
sociala medier och dess effekter. Resultatet visade på att yngre personer använder 
sociala medier i större utsträckning och sannolikheten att de utvecklar ett beroende är 
större. Det tydde även på att extroverta personer har en tendens att utveckla beroende 
av sociala medier, eftersom de har ett behov av sociala kontakter. Personer med 
emotionell instabilitet har en tendens att använda sociala medier, men olika faktorer 
påverkar risken för ett beroende att utvecklas. FOMO, eller rädslan att gå miste om 
något, var den faktor som vägde in mest vid användandet av sociala medier och 
beroende, samt kan kopplas till andra negativa följder i samband med 
mobilanvändning (Blackwell et al. 2017). 
 
Beyens, Frison och Eggermont (2016) genomförde en enkätundersökning för att 
undersöka samband mellan rädslan att gå miste om något, behovet av popularitet och 
att höra hemma, Facebookanvändning, samt uppfattad stress i relation till användning 
av Facebook. I undersökningen medverkade 402 ungdomar med en medelålder på 
16.41 år, varav 371 av de medverkande hade ett Facebook-konto. 
Enkätundersökningen gick ut på att respondenterna fick svara på frågor beträffande 
de aktuella ämnena utifrån olika skalor, utifrån om de ansåg att påståenden stämde 
eller ej. Alla de punkter som undersöktes tyder på att de har ett samband med 
Facebookanvändning. Resultatet visade på att behovet av popularitet, att känslan av 
att höra hemma, var starkare hos yngre människor, och att det behovet avtar med 
ålder. Även den uppfattade stressen i relation till popularitet på Facebook visade på 
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att den avtar vid äldre ålder. Ungdomar som rapporterade att de använder Facebook 
mycket angav också att de upplever en högre nivå av rädsla att gå miste om något. 
Dessutom visade undersökningen på att tjejer i större utsträckning kände större rädsla 
av att gå miste om något, behov att känna tillhörighet och popularitet, samt stress i 
relation till att inte vara populär på Facebook. Denna studie demonstrerar således hur 
ungdomars sociala behov relaterar till deras användande av Facebook och stress som 
kan orsakas av detta (Beyens, Frison & Eggermont 2016). 
 
Utöver att sociala medier har en stor effekt på människors psykiska hälsa finns också 
studier kring de fysiska effekterna av överdrivet stor användning av inte enbart 
sociala medier utan mobiltelefoner rent allmänt. Fowler och Noyes (2017) skriver att 
flera studier visar att användningen av sociala medier blir större och större. Antal 
framförallt barn och tonåringar som äger en mobiltelefon ökar för varje år. I 
Storbritannien år 2014 var mobiltelefonen tillsammans med surfplattan de näst mest 
populära elektroniska artefakterna bland barn från sex till femton års ålder. Effekterna 
av sociala medier och mobilanvändning påverkar alla människor men i synnerhet 
barn. Forskning visar att det finns en koppling mellan mobilanvändning och 
konsekvenser av radiostrålning, vilket i sin tur kan ha lett till hjärnskador i form utav 
till exempel tumörer. Andra hälsoeffekter vid överdriven användning av 
mobiltelefoner är påverkad hörsel i form utav hörselnedsättningar, ögon som 
överansträngs och gör synen suddigare, värk i nacke och händer samt minskad 
fertilitet med påverkan på bland annat mäns spermier. Då det gäller de psykiska 
effekterna av mobilanvändning finns det både positiva och negativa. De positiva är att 
användarna får möjlighet till social kontakt med vem som helst, var som helst och när 
som helst. Detta kan dock leda till stress kring att svara på meddelanden, 
sömnproblem och även påverka relationer i det verkliga livet (Fowler & Noyes 2017). 
 

2.2 Användarupplevelse 
Användarupplevelse är, enligt Roto et al. (2011), ett begrepp som har flera olika 
definitioner beroende på vilket perspektiv det ses ur; som fenomen, studieområde 
eller yrkesutövning. Användningsområdet är brett och därför har användarupplevelse 
börjat användas i fler fält till att främst förstå användare och deras upplevelser i olika 
kontexter. I och med områdets bredd utfördes ett seminarium på Leibniz Center for 
informatics i Tyskland med ett 30-tal forskare där de tillsammans diskuterade och 
kom fram till grundpelare för området. En grundläggande förklaring för 
användarupplevelse är att det går ut på att studera, designa för och utvärdera de 
upplevelser som uppstår i en viss kontext när användare och system interagerar. 
Begreppet användarupplevelse innefattar tre olika perspektiv: ”upplever” hänvisar till 
de individuella och subjektiva uppfattningar och känslor som uppstår vid en 
interaktion mellan människa och system; ”en användarupplevelse” innebär att det 
finns en tydlig början och ett slut på en upplevelse som inträffat, där fokus ligger på 
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de minnen och resultat som interaktionen medfört; och ”en delad upplevelse” 
fokuserar på när flera människor upplever något tillsammans (Roto et al. 2011). 
 
Det är viktigt att uppmärksamma att användarupplevelse inkluderar flera aspekter än 
bara den faktiska upplevelsen som utspelar sig när användaren interagerar med en 
produkt eller tjänst (Momentary UX). Indirekta upplevelser är sådant som händer före 
eller efter den faktiska upplevelsen, som till exempel förväntningar som formats 
baserat på tidigare användning av liknande tekniker (Anticipated UX) eller att någon 
reflekterar efteråt över hur det var att använda något (Episodic UX). Det kan vara 
fördelaktigt att fundera på vilken tidsperiod som är relevant för användarupplevelsen i 
fråga – bör fokus läggas på endast en väldigt specifik händelse eller en längre 
tidsperiod där kumulativa erfarenheter tas i beaktande (Roto et al. 2011). 
 
McCarthy och Wright (2010) skriver om “storytelling” (sv. berättande) och dess 
viktiga roll inom användarcentrerad design. Genom berättelser och dialoger kan 
människor förstå sig på men också dela med sig av sina upplevelser. Ett dialogiskt 
arbetssätt är därför ett verktyg till att försöka förstå användare, deras 
användarupplevelser och behov. Eftersom berättelser ofta är personliga bör designern 
lyssna aktivt, vara engagerad, visa empati och formulera sina frågor på ett lämpligt 
sätt. Detta för att användaren ska känna sig tillräckligt bekväm för att berätta något 
personligt. Empati är en central del i användarcentrerad design då det är qualian, 
alltså den subjektiva upplevelsen, en användare berättar om som ska ses ur ett 
helhetsperspektiv Observationer eller allmänna åsikter exempelvis är inte tillräckliga 
för att förstå en annan människas användarupplevelser fullt ut. Dessutom är varje 
människa unik och därmed också deras berättelser och vad de väljer att dela med sig. 
Av dessa anledningar är därför empati en så pass viktig roll i användarcentrerad 
design (McCarthy & Wright 2010). Att vara empatisk handlar om att försöka förstå 
användarens perspektiv och berättelser samtidigt som designern håller fast vid sin 
egen förståelse; “It is only when we can understand the world from another’s position 
while at the same time maintaining our own that something new can be produced” 
(McCarthy & Wright 2010, s. 70). 
 

2.3 Theory of planned behavior 
Mänskligt beteende är komplext och kan vara svårt att förklara ur alla perspektiv som 
det kan ses ur menar Ajzen (1991). Flertal teoretiska ramverk har därför varit 
resultatet av forskning av beteende hos människor ur olika vinklar där ramverken har 
haft olika syften och mål. Ett av dessa var ramverket Theory of reasoned action som 
enligt Ajzen (1991) inte var tillräckligt för att täcka teorin kring beteenden och 
därmed utvecklades ramverket Theory of planned behavior (se Figur 1 för ramverkets 
modell). Ramverket består av olika delar som alla har en viktig roll. Den första delen 
handlar om människans avsikt att uppnå ett beteende, alltså hur pass motiverad 
personen är för att beteendet ska uppnås. Ju större motivationen är desto större är 
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möjligheten till att det önskade beteendet nås. En grundläggande faktor som påverkar 
är om möjligheten till att användaren kan välja om beteendet ska uppnås eller inte 
finns tillgänglig. Andra påverkande faktorer är till exempel resurser såsom tid och 
pengar. Motivation och förmåga är alltså goda grundförutsättningar för att ett 
beteende ska uppnås, vilket också finns med i Theory of reasoned action. Delen som 
ansågs saknades i Theory of reasoned action är begreppet “perceived behavioral 
control” (sv. upplevd beteendekontroll), vilket hänvisar till kopplingen mellan 
människors beteende och deras uppfattning av hur väl de kan utföra beteendet. Den 
upplevda kontrollen en person har över sitt beteende är baserat på hur enkelt de tror 
att en handling kan utföras. Ofta har detta ett samband med självförmåga och 
självförtroende. För att förutse ett beteende kan avsikten att utföra beteendet och 
upplevd beteendekontroll ge en indikation för resultatet av prestationen, det vill säga 
att någon som tror att de kan utföra en uppgift inom en viss kontext har större chans 
att lyckas (Ajzen 1991). 
 
Med hjälp av teorin kan beteende förutses men för att förutsägelserna ska vara så 
tillförlitliga som möjligt finns ett antal faktorer som måste tas i beaktande. Beteendet 
som önskas att uppnås bör vara grunden till bedömningen för avsikten och den 
upplevda beteendekontrollen. Dessutom ska kontexten som bestämts vara samma 
kontext som beteendet kommer att utföras inom (Ajzen 1991). För att förtydliga 
precis nämnda faktor ger Ajzen (1991) ett exempel på en situation där pengar ska 
doneras till en hjälporganisation. Beteendet som förutspås är alltså en avsikt att 
donera till en hjälporganisation, inte att donera pengar generellt eller att bidra på 
andra sätt till organisationen. Nästa påverkande faktor handlar om att avsikten och 
den upplevda beteendekontrollen inte ska avbrytas eller störas på något sätt då dem 
bedöms eller utförs. Avbrottet kan leda till nya avsikter och upplevda 
beteendekontroller vilket i sin tur kan påverka det eftersökta beteendet. Hur realistisk 
den upplevda beteendekontrollen anses vara är den sista bidragande faktorn vid 
förutsägelser av beteende. Samtliga faktorer kan påverka förutsägelserna av ett 
beteende och ibland är en av dem tillräcklig i vissa situationer. Teorin och 
förutsägelser av beteende har använts i många olika studier som alla har haft olika 
syften. Studierna har visat att förutsägelserna stämmer bra överens med beteendet 
som uppnåddes i majoriteten av fallen (Ajzen 1991). 
 
Inom teorin finns tre drivkrafter för avsikter. Den första kan ses högst upp, längst till 
vänster i Figur 1 och benämns som “Attityd gentemot beteende”. Drivkraften handlar 
om den subjektiva attityden en användare har gentemot ett beteende, det vill säga om 
personen tycker att beteendet är gynnsamt eller inte. Subjektiva normer är den andra 
drivkraften och har fokus på den sociala aspekten av attityder kring ett beteende där 
människor runt omkring en kan påverka om beteendet utförs eller inte. Detta genom 
att de delar med sig av sina åsikter och attityder som i sin tur kan påverka 
användarens eget tycke. Den sista drivkraften är upplevd beteendekontroll som 
tidigare nämnt syftar till användarens tycke om sin egen förmåga att utföra ett 
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beteende. Det kan till exempel handla om hur enkelt eller svårt ett beteende är att 
utföra. Generellt sett blir avsikten att utföra ett beteende stark om alla drivkrafterna är 
positiva. Däremot skiljer sig alla situationer åt och kan därför leda till svagare eller 
starkare avsikt (Ajzen 1991). 
 

 
Figur 1: Theory of planned behavior (Fritt från Ajzen 1991, s. 182). 

 
Målet med Theory of planned behavior är inte att endast förutsäga typer av beteende 
utan också att förklara dem. Teorin behandlar också tidigare övertygelser i form utav 
information och åsikter till drivkrafterna. Dessa åsikter, som är baserade på tidigare 
upplevelser av beteendet, påverkar avsikter och handlingar. Det finns tre typer av 
övertygelser som påverkar det slutgiltiga beteendet: (1) Beteendeövertygelser – 
påverkar attityder gentemot ett beteende, (2) Normativövertygelser – påverkar 
subjektiva normer och (3) Kontrollövertygelser – påverkar den upplevda 
beteendekontrollen (Ajzen 1991). 
 

2.4 Persuasive technology 
Ändring av beteende och attityder hos människor är ett område som det har forskats 
mycket kring. 1997 myntades begreppet “captology” (Hasle 2011 s. 569) av B.J. 
Fogg för att beskriva studien av datorer och uppfattningen av dem som Persuasive 
technology. Detta eftersom interaktionen mellan en dator och människa kunde 
uppfattas som övertygande både avsiktligt och oavsiktligt beroende på gränssnittens 
utformning. Efter denna upptäckt påbörjades en tid med undersökningar av hur design 
kan utformas för att vara övertygande och därmed ändra människors beteende och 
uppfattning av den. Foggs upptäckter resulterade i många olika studier av vad som 
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kom att kallas för Persuasive technology eller Persuasive design och sedan 2006 hålls 
en årlig internationell konferens gällande området. Persuasive technology gränsar till 
andra välkända designdiscipliner såsom Human-computer interaction (HCI), 
Interaction design (ID) och användbarhet (Hasle 2011). 
 
Ett system kan enligt Hasle (2011) vara övertygande på olika sätt. Vidare diskuterar 
Hasle (2011) att Persuasive technology kan i vissa fall vara enkelt att applicera men 
att det i de flesta fall innehåller mer komplexitet än vad som kanske förväntas. 
System där Persuasive technology appliceras på ett önskvärt sätt kräver en del 
kunskap inom områden såsom psykologi, marknadsföring, empati och estetik. Hälsa 
är det största appliceringsområdet för Persuasive technology, där målet kan vara att få 
användare att ändra sitt beteende för att leva ett hälsosammare liv. Det kan gälla saker 
såsom att erbjuda stöd för att motivera till att genomföra ett träningsprogram eller att 
försöka sluta röka. Oavsett inom vilket område eller till vilket syfte Persuasive 
technology används finns det en viktig faktor och det är att teknologin används vid 
rätt tidpunkt i gränssnittet för att kunna få den effekt som eftersträvas. För att veta 
vilka dessa tillfällen är undersöks användares sätt att använda ett system. Efter en 
längre tids granskning går det att finna mönster i form utav delar som används mer 
eller mindre, reaktioner på olika saker och därmed också förutsägelser av kommande 
interaktioner. Det är i de kommande interaktionerna som Persuasive technology 
appliceras för att nå sin fulla effekt. När granskningen är utförd kan ett tillfälle för 
användning av Persuasive technology vara då användaren är mer benägen till att 
utföra en “övertygande handling” baserat på de mönster som hittats (Hasle 2011). Ett 
exempel på detta ges av Hasle (2011) där han menar på att en användare som 
använder sig av en applikation för att genomföra ett träningsprogram är mer benägen 
till att till exempel lägga till ett extra träningspass efter att ha klarat av ett mål. När 
målet är uppfyllt ges alternativet att lägga till ännu ett träningspass och därmed har 
också Persuasive technology applicerats. Andra sätt att applicera teknologin är genom 
att simplifiera uppgifter, personifiera systemet baserat på användaren och även att 
belöna användaren vid en utförd handling (Hasle 2011). 
 
För att uppnå god Persuasive technology har Fogg (2009) utvecklat en 
beteendemodell kallad Fogg Behavior Model (FBM), vilken illustreras i Figur 2, som 
innehåller tre nyckelfaktorer: “(1) Vara tillräckligt motiverad, (2) Ha förmågan att 
utföra beteendet och (3) Bli triggad till att utföra beteendet” (Fritt översatt från Fogg 
2009 s. 1). Det är alltså komponenterna motivation, förmåga och framkallning som 
alla behöver fungera tillsammans för att ett beteende ska kunna uppnås. Hög 
motivation och hög förmåga leder till en ökad sannolikhet att det önskvärda beteendet 
uppnås. För att beteendet ska kunna uppnås till fullo behövs olika framkallningar i 
samband med hög motivation och hög förmåga. Saknas en av faktorerna uppnås inte 
det önskvärda beteendet. Vanligast är att framkallningar av olika slag saknas vilket 
innebär att det inte spelar någon roll om det finns en hög motivation och en hög 
förmåga om det inte finns någon sorts framkallning. En framkallning kan ses ur tre 
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olika perspektiv: (1) Den upptäcks, (2) Den associeras med det önskvärda beteendet 
och (3) Den framkallas vid hög motivation och hög förmåga (Fogg 2009). 
 

 
Figur 2: Fogg Behavior Model (FBM) (Fritt från Fogg 2009, s. 2). 

 
Som tidigare nämnt är motivation, förmåga och framkallning de tre primära 
faktorerna inom Fogg behavior model men inom varje faktor finns ytterligare 
underkategorier. Motivation består av olika motivatorer eller drivkrafter, vilka är 
följande: (1) Nöje/Smärta – resultatet av drivkraften kan upplevas som nöje eller 
smärta och är nästan omedelbar, (2) Hopp/Rädsla – en god eller sämre förväntan av 
resultatet och (3) Social acceptans/Bortstötning – resultatet av drivkraften påverkar 
socialt beteende som kan leda till acceptans eller bortstötning.  Förmåga, som är en av 
de primära faktorerna, är starkt kopplat till enkelhet och kan delas in i sex 
underkategorier som alla är kopplade till varandra: (1) Tid – att utföra något ska inte 
ta mer tid än vad som behövs, (2) Pengar – ett önskvärt beteende ska inte kosta 
pengar om användarna inte har råd med det, (3) Fysisk ansträngning – för mycket 
fysisk ansträngning ska inte behövas för att uppnå ett önskvärt beteende, 
(4)  Hjärncykler – ett önskvärt beteende ska inte vara svårlöst eller kräva för 
ansträngande tänk, (5) Social avvikelse – det ska inte krävas att användaren utför 
något som är socialt avvikande för att uppnå ett önskvärt beteende och (6) Icke rutiner 
– handlingar som inte är rutinmässiga kan uppfattas som svåra och ska därför has i 
åtanke. Den sista primära faktorn är framkallning och även den är indelad i 
underkategorier: (1) Gnista – framkallar motivation hos användare som leder till att 
det önskvärda beteendet utförs, (2) Förmedlare – framkallar en förståelse för att det 
önskvärda beteendet är enkelt, alltså att det finns en förmåga att utföra och (3) Signal 
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– syftet med denna framkallning är att påminna användare om när ett önskvärt 
beteende är lämpligt att utföras (Fogg 2009). 
 

2.5 Applicering av teori 
Resultat från tidigare forskning och väletablerade termer togs i beaktande vid 
fastställning av studiens urval. För att kunna förstå, förutsäga och designa för 
beteenden är användarupplevelse en viktig och grundläggande faktor. Beteende kan 
förstås genom upplevelser och därför har användarupplevelse en viktig roll i denna 
studie. Vidare används främst Theory of planned behavior för att förstå upplevelser, 
detta genom drivkrafterna som är en del av teorin. Samtliga drivkrafter används med 
fokus på den upplevda beteendekontrollen. Framförallt används teorin för att skapa 
underlag till de frågor som ställs vid dagböckerna och intervjuerna. Persuasive 
technology, tillsammans med Theory of planned behavior, används till att förstå den 
data som samlats in och också som underlag för utvecklingen av ett mobilt gränssnitt.  
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för datainsamlingen och de metoder 
som valts att användas samt hur resultatet har analyserats.  
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Nyberg och Tidström (2012) beskriver att kvalitativa ansatser ofta används för att 
förstå upplevelser och har blivit allt vanligare. Detta i takt med att 
användarupplevelser och närliggande områden har utvecklats. Ett av sätten att arbeta 
med kvalitativa ansatser är att ställa frågor som genererar kvalitativa svar. Frågor som 
ställs för att förstå användare har ofta begreppen hur och varför i sig där användarens 
svar består av kvalitativ data eller är formulerad på ett fritt och personligt sätt. 
Kvantitativa studier används ofta för att mäta och sammanställa resultatet i siffror 
(Nyberg & Tidström 2012). Ett kvalitativt arbetssätt användes under studiens gång, 
där dagboksundersökningar och semistrukturerade intervjuer frambringade kvalitativ 
data om användarnas upplevelser, upplevda beteendekontroll, erfarenheter och 
attityder i samband med deras användning av sociala medier. Ett kvalitativt arbetssätt 
ansågs vara mest lämpat för att uppfylla studiens syfte och forskningsfrågor. 
 
 
En induktiv ansats användes med avsikt att genomföra de empiriska 
undersökningarna på ett explorativt sätt för att sedan utgöra mönster från 
datainsamlingen. Den analyserade datan användes sedan för att besvara studiens 
forskningsfrågor. Björklund och Paulsson (2012) samt Johansson (2011) förklarar att 
induktion innebär att undersökningar utförs utan något tidigare underlag i teorier, som 
till exempel hypoteser kan skapas utifrån, utan snarare genom att olika 
undersökningar utförs, vilka sedan analyseras i form utav att mönster hittas. Därefter 
kan dessa mönster, eller generaliseringar, sammanfattas i teorier (Björklund & 
Paulsson 2012; Johansson 2011). 
 

3.2 Datainsamling 
Kvalitativa datainsamlingsmetoder användes i form av dagboksundersökningar och 
semistrukturerade intervjuer. Målet med de empiriska undersökningarna var bland 
annat att samla in data om studiedeltagarnas erfarenheter, beteenden, attityder, 
upplevda beteendekontroll och upplevelser gällande användning av sociala medier, 
vilket gjorde att det föll sig naturligt att använda kvalitativa datainsamlingsmetoder. 
Observationer valdes bort då användning av sociala medier kan ske sporadiskt och det 
inte finns någon tydlig eller enskild kontext. Enkäter hade kunnat vara ett alternativ 
för datainsamling, men dess kvantitativa karaktär och de flera tidigare enkätstudier 
som genomförts inom ämnet sociala medier gjorde att även det valdes bort som 
insamlingsmetod. 
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Dagböcker 
Goodwin (2009) förespråkar att kompletterande metoder kan användas för att 
exempelvis validera resultatet av en mer omfattande datainsamlingsmetod. Som 
kompletterande metod till intervjuerna i denna studie användes dagböcker. Som 
tidigare nämnt finns inte en specifik kontext för studien då sociala medier kan 
användas var som helst. I och med detta valdes, istället för observationer, dagböcker 
då de kan skrivas vid lämpliga tillfällen som deltagaren själv väljer. Intervjuer kan 
leda till mättad kvalitativ data men då till exempel beteende över en längre period 
diskuteras kan det ställa krav på informanterna eftersom de behöver komma ihåg 
senaste tillfället de utförde beteendet (Goodwin 2009). Dagböckerna användes för att 
förstå beteenden och för att undersöka om de kunde stärka men också validera den 
data som samlats in från intervjuerna, vilka utfördes några dagar senare. 
 
Intervjuer 
Fokus i datainsamlingen var att förstå användare, deras upplevda användning och 
beteende kring sociala medier. I delkapitel 2.2 diskuterades begreppet berättande som 
McCarthy och Wright (2010) menar på är ett effektivt verktyg för att förstå 
användare. Intervjufrågor bör inbjuda informanten till diskussion där personen får 
möjlighet att berätta om sina upplevelser och på så vis kan en stor mängd kvalitativ 
data samlas in. För att en intervju ska resultera i ett mättat resultat är det viktigt att ha 
vissa faktorer i åtanke. Lyssna aktivt och engagerat, inte ställa för ledande frågor, visa 
empati och förståelse och att sträva efter att förstå informantens tankar och åsikter är 
några av de viktigaste faktorerna för ett så bra resultat som möjligt (Goodwin 2009). 
Den främsta anledningen till att intervjuer valdes som datainsamlingsmetod är alltså 
för att kunna förstå användarnas upplevelser och beteende genom att de fick dela med 
sig av sina erfarenheter och fick berätta dem ur sitt eget perspektiv. 
 

3.2.1 Urval 
Enligt Kaplan och Haenlein (2010) är digital natives en stor anledning till den raska 
utvecklingen av onlinesidor med användargenererat innehåll och hur pass populärt det 
är idag. Studien genomförd av Bowe och Wohn (2015) tyder på att digital natives 
använder sociala medier i större utsträckning än digital immigrants. Baserat på detta 
var urvalet för studien just digital natives, mellan 20-30 år, med goda tekniska 
kunskaper och ett stort intresse för sociala medier. På grund av digital natives stora 
användning av teknologier som sociala medier ansågs de vara en lämplig grupp för 
studiens syfte. Beyens, Frison och Eggermont (2016) genomförde en studie som visar 
på att tjejer drabbas hårdast av negativa efterföljder vid användning av sociala 
medier. Av denna anledningen ingick endast personer som identifierar sig som 
kvinnor i urvalet. Det var också viktigt att alla studiedeltagare använder sociala 
medier dagligen, för att de skulle besitta tillräckligt mycket erfarenhet för att kunna 
ge utförliga svar på intervjufrågorna. Deltagarna som deltog i studien var bosatta i 
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Sverige och England, då författarna av uppsatsen bor i de länderna. Utifrån de 
uppsatta kriterierna gjordes ett bekvämlighetsurval, det vill säga att informanterna 
som rekryterades redan var bekanta till författarna. 
 

3.2.2 Genomförande 
Dagböcker 
Dagböckernas upplägg utformades med hjälp utav Theory of planned behavior för att 
undersöka attityder, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll i samband med 
användning av sociala medier. Syftet med dagböckerna var att undersöka om 
dagboksanteckningarna kunde stärka och validera resultatet av intervjuerna, vilka 
utfördes några dagar senare. Fyra deltagare planerades för att delta i 
dagboksundersökningen. Några dagar innan undersökningen utfördes skickades en 
medgivandeblankett (Se Bilaga 1) i form av ett informerat skriftligt samtycke via e-
mail till samtliga deltagare. Blanketten bestod av information om undersökningen, 
syftet och vad resultatet skulle användas till. Dessutom fanns det i slutet av blanketten 
en tydlig beskrivning av hur deltagarna skulle gå tillväga. Deltagarna blev också 
informerade om att alla svar var anonyma, att de kunde avbryta undersökningen när 
som helst, att svarsmängden var helt upp till dem och att de hade rätten att inte svara 
på frågor. Miljön för undersökningen var upp till deltagaren då sociala medier kan 
användas nästan var som helst och när som helst. 
 
Innan undersökningarna påbörjades lästes medgivandeblanketten igenom en gång till 
och skrevs sedan på för godkännande. Undersökningen utfördes därefter under ett 
dygn (24 timmar) från att deltagarna skrev på det informerade samtycket. Deltagarna 
fick frågor som de skulle besvara digitalt via ett dokument som delats med dem vid 
slutet av dygnet. Frågorna berörde faktorer såsom vilka sociala medier som använts, 
varför de använts, vilka upplevelser deltagaren hade haft, om det fanns några positiva 
eller negativa effekter av användningen, om användningen störde någon annan 
aktivitet, hur många timmar totalt som sociala medier hade använts och om 
användningen hade påverkat dem under dagen. Deltagarna uppmuntrades även att 
skriva ned övriga tankar och åsikter kring deras upplevelser och användning av 
sociala medier. 
 
Intervjuer 
Grundat i det teoretiska ramverket, med fokus på Theory of planned behavior, 
utformades intervjufrågorna (Se Bilaga 3), med avsikt att samla in kvalitativ data i 
form av personliga berättelser om upplevelser och erfarenheter i samband med 
användning av sociala medier. Samma personer som skrivit dagböckerna, samt ett 
tillägg på två personer, deltog i intervjuerna. Syftet med intervjuerna var att bland 
annat undersöka vilka effekter stor användning av sociala medier kan ha, av vilka 
anledningar sociala medier används i den stora bemärkning som de görs och 
upplevelser av sociala medier samt den uppfattade beteendekontrollen gällande 
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sociala medier. Intervjuerna var semistrukturerade där följdfrågor ställdes vid 
tillfällen då svaren ansågs otillräckliga eller otydliga. För att säkerställa att 
informanterna fick chansen att prata fritt och dela med sig av sina personliga 
berättelser ställdes många öppna frågor. I den mån det var möjligt utformades 
frågorna även för att vara så neutrala som möjligt, för att undvika ledande frågor som 
kunde påverka resultatet. 
 
För att skapa en tydlig struktur av intervjuerna delades frågorna in i fem olika 
kategorier, baserat på det teoretiska ramverket och forskningsområdet.  

• Allmän information: Med dessa frågor samlades demografisk data in om 
informanterna. 

• Sociala medier som daglig rutin: För att få en klarare bild av informanternas 
användning och erfarenheter av sociala medier ställdes generella frågor om 
sociala medier och hur det påverkar samt används i deras dagliga rutin. 

• Attityd: Dessa frågor ställdes för att ta reda på vilken attityd informanterna 
hade gentemot användning av sociala medier, samt dess följder. 

• Social påverkan: De här frågorna gav svar som visade hur informanternas 
sociala omkrets påverkade deras användning av sociala medier. 

• Upplevd beteendekontroll: Dessa frågor avsåg skapa en förståelse för 
informanternas upplevda beteendekontroll vid användning av sociala medier. 

 
En medgivandeblankett (Se Bilaga 2) i form av ett informerat skriftligt samtycke 
skickades ut till alla deltagare via e-mail några dagar innan intervjutillfället som de 
fick godkänna på plats innan sin medverkan i intervjun. Det informerade samtycket 
innehöll en beskrivning av undersökningens syfte och vad resultatet skulle användas 
till. Deltagarna blev även informerade om att intervjuerna skulle spelas in och 
transkriberas, att alla svar är anonyma och ej kommer att kunna kopplas tillbaka till 
enskilda individer, samt att de kan avbryta intervjun eller välja att inte svara på 
frågor.  
 
Intervjuerna utfördes i forskarnas hem för bekvämlighet och en lugn miljö för 
informanterna. Innan varje intervju, som gjordes enskilt med informanten, lästes 
medgivandeblanketten igenom ännu en gång och skrevs sedan på för godkännande. 
Eventuella frågor från informanten besvarades utefter bästa förmåga. Samtliga 
intervjuer spelades in med ett ljudinspelningsprogram för att efteråt transkriberas 
maximalt ett dygn efter att intervjun genomförts, anteckningar gjordes med papper 
och penna vid behov. Baserat på hur utförliga svar informanterna gav, varade varje 
intervju ungefär 25-40 minuter. 
 

3.3 Analys 
Dagböckerna lästes igenom för att sedan färgkodas och sammanställas i en första 
runda. Under varje fråga i dagboksundersökningen klistrades varje enskilt svar in i sin 
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helhet. Därefter fetmarkerades de viktigaste delarna av svaren, vilka sedan användes i 
den andra rundan av sammanställningar. Allt förutom det fetmarkerade togs bort för 
att sedan identifiera mönster. Arvola (2014) menar på att om något har nämnts minst 
tre gånger är det ett gott tecken på att det är ett mönster. Har något nämnts två gånger 
kan det vara början på ett mönster och har det endast nämnts en gång benämns det 
som fenomen (Arvola 2014). Med detta i åtanke sattes gränser för hur mönster från 
dagböckerna skulle tolkas, vilket var följande, förutsatt att 2 var ett mönster och 
baserat på antal deltagare: 2 – hälften, 3 – nästan alla och 4 – alla.  
 
Inspelningarna från intervjuerna transkriberades för att sedan sammanställas och 
analyseras i en första omgång. I ett dokument samlades alla intervjufrågor med 
respektive svar från samtliga informanter för att få en överblick över resultatet. För att 
kunna särskilja svaren åt färgkodades dem med varsin färg. Därefter lästes samtliga 
svar igenom noggrant och de delar av svaren som ansågs viktiga eller relevanta 
markerades för att urskilja viktig data från överflödig data. Den första 
sammanställningen gav en god överblick över samtliga svar i dess fulla kontext. 
Nästa steg bestod av att i ett nytt dokument eliminera den data som inte ansågs 
relevant, det vill säga att endast data som tidigare identifierats som viktig återfanns i 
det nya dokumentet. Genom att gradvis sammanställa svaren till en mer hanterbar 
mängd data påbörjades arbetet med att finna mönster, det vill säga undersöka om och 
när flertalet informanter hade återgett liknande svar. Där det var lämpligt delades all 
data in i kategorier, vid vissa tillfällen delades den in i ett flertal punkter. Gränserna 
för mönster sattes på följande vis, förutsatt att minst tre var ett mönster: 3 – hälften, 4 
– de flesta, 5 – nästan alla och 6 – alla. Vidare analyserades och diskuterades det 
sammanställda resultatet vilket avgjorde vilka punkter som ansågs vara ett mönster. 
Efter att båda datainsamlingsmetoderna sammanställts och analyserats jämfördes de 
för att se vilka likheter och skillnader som fanns.  
 

3.4 Tillförlitlighet 
För att en studie ska ses som trovärdig bör tre faktorer tas i beaktande: validitet, 
reliabilitet och objektivitet. Den första faktorn, validitet, handlar om att lyckas 
undersöka det som avsetts att undersökas i studien och att därmed även förstå 
deltagare och informanters åsikter och diskussioner korrekt (Björklund & Paulsson 
2012). För att öka validiteten valdes en relevant målgrupp med totalt sex informanter, 
där fyra av användarna deltog både i en dagboksundersökning och intervjuer just för 
att få möjligheten till att uttrycka sina åsikter och upplevelser vid två olika tillfällen 
och två olika sätt. Alla intervjuer spelades in och transkriberades en kort tid efteråt för 
att minska risken för feltolkningar. När datainsamlingsmetoderna var utförda och all 
data hade analyserats skickades en sammanställning samt en kortare förklaring till hur 
resultaten hade analyserats till studiedeltagarna. Deltagarna uppmuntrades att lämna 
feedback, framförallt om de tyckte att resultatet inte speglade deras åsikter och tankar. 
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Studien utgick även från ett teoretiskt ramverk där referenser hämtats från 
vetenskapliga artiklar. 
 
Reliabilitet, vilket är den andra faktorn som ökar trovärdighet, handlar om val av 
datainsamlingsmetod och hur tillförlitliga dessa metoder samt sättet som de utförs på 
är (Björklund & Paulsson 2012). I och med att studien består av ett kvalitativt 
arbetssätt, där stort fokus har varit på subjektiva upplevelser, kan det ha påverkat 
reliabiliteten i och med att upplevelserna skiljde sig åt en del vid vissa tillfällen. Med 
detta sagt har dock tydliga mönster kunnat identifieras även om svaren varit 
kvalitativa och personliga. För att utveckla frågorna som användes i 
dagboksundersökningarna och intervjuerna användes Theory of planned behavior 
som grund. Frågorna var öppna, objektiva och uppmuntrade till diskussion men var 
samtidigt tydligt strukturerade utefter kategorier som kommer från precis nämnda 
teori. I och med detta, samt beskrivningen av tillvägagångssättet i datainsamlingen, 
kan studien utföras på nytt och bör få liknande resultat. Som tidigare nämnt spelades 
varje intervju in med ljudinspelning och transkriberades för att säkerställa att all data 
uppfattades korrekt. Reliabiliteten kunde ha ökats ytterligare genom videoinspelning 
för att i analysen ännu bättre förstå vad informanterna menade med hjälp av deras 
kroppsspråk i samband med vad de delade med sig av. 
 
Den sista faktorn, objektivitet, handlar om att som designer arbeta på ett objektivt sätt 
utan att personliga värderingar påverkar resultatet (Björklund & Paulsson 2012). 
Genom att inte ställa ledande frågor och inte heller visa några personliga värderingar i 
interaktionerna med studiedeltagarna har viss objektivitet kunnat uppnås. Data har 
samlats in som sedan så objektivt som möjligt granskats för att kunna få fram ett 
resultat som stämmer bra överens med studiedeltagarnas svar. Resultatet jämfördes 
även med tidigare forskning för ökad reliabilitet.  
 

3.5 Etiska överväganden 
Enligt Saffer (2010) har designers ett stort ansvar eftersom design kan påverka 
samhället både positivt och negativt. Konsekvenserna av att designa något men också 
själva designprocessen är därför viktig att ta i beaktande. Etik handlar om att utföra 
något som är gott baserat på de förutsättningar som finns (Saffer 2010). I och med att 
denna studie ämnade att förstå upplevelser, användning och beteende genom 
interaktioner med användare har etik spelat en viktig roll, speciellt under 
datainsamlingen. Intervjuerna men också dagböckerna har bestått av öppna frågor 
som uppmuntrar till berättande från en personlig synvinkel. McCarthy och Wright 
(2010) förespråkar ett dialogiskt arbetssätt men diskuterar även vilka faktorer som 
kan påverka resultatet. Att lyssna aktivt, visa empati, att deltagarna har rätt att vara 
anonyma och avbryta till exempel en intervju när som helst är några av dessa faktorer 
(McCarthy & Wright 2010). Även Arvola (2014) menar på att det är viktigt att 
informanten är införstådd med vad intervjun ska innehålla, vad som ska hända med 
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resultatet och att personen är anonym. Denna information kan sammanfattas i form 
utav ett informerat samtycke, antingen i skriftlig eller muntlig form. Efter att 
informanten har fått ta del av informationen ska det informerade samtycket 
godkännas genom att signeras av både informant och intervjuare (Arvola 2014). 
Innan varje intervju och dagboksundersökning fick deltagarna ta del av ett skriftligt 
informerat samtycke med konkret information om hur intervjun alternativt 
dagboksundersökningen skulle gå till, vad resultatet skulle leda till, att de var 
anonyma och att de kunde avbryta när som helst. Dessutom låg det stor vikt i att visa 
ett intresse och engagemang för deltagarna då de delade med sig av sina personliga 
upplevelser och tankar. Följdfrågor, upprepningar av vad de hade sagt för att minska 
feltolkningar och ett genuint intresse för vad deltagarna hade att säga bidrog till en 
överlag bättre stämning och förhoppningsvis ett bättre resultat.      
 
En viktig etisk aspekt i samband med urvalet var att inte utgå från förutfattade 
meningar om studiedeltagarnas könstillhörighet. Då alla deltagare var bekanta till 
författarna sedan tidigare gjordes ett visst antagande att de tillfrågade identifierade sig 
som cis-kvinnor, dock var en av de första frågorna som ställdes vid varje 
intervjutillfälle “Vad identifierar du dig som?” – vilket innebar att deltagarna själva 
fick möjlighet att klargöra vilken könsidentitet de har. 
 

3.6 Prototyp 
Baserat på datainsamlingen och de mönster som hittats utvecklades ett gränssnitt i 
form utav mockups för att illustrera de funktioner som kunde återfinnas i det funna 
materialet. Faktorer som nämndes ett flertal gånger av användarna och som kunde 
omvandlas till funktioner skrevs ned i en lista. Efter en diskussion valdes de 
funktioner som skulle finnas med i gränssnittet ut. Därefter skissades olika alternativ 
där användarupplevelse och Persuasive technology hade stor del i processen. Sedan 
bestämdes vilka av skisserna som skulle arbetas vidare med. Skisserna delades upp 
för att effektivisera arbetet med en grundfil som grund för utvecklingen. Samtliga 
mockups designades i Adobe Photoshop med målet att utveckla ett användarvänligt 
gränssnitt utöver funktionerna som implementerades.  
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras de sammanställda resultaten av datainsamlingen från de 
personliga dagböckerna och intervjuerna, samt skärmdumpar av det föreslagna 
gränssnittet. 
 

4.1 Resultat av empirisk datainsamling 
Dagböcker 
I dagboksundersökningen deltog fyra stycken deltagare som alla passade in på det 
bestämda urvalet. De är alltså kvinnor (samtliga identifierade sig som cis-kvinnor), 
digital natives och har ett stort intresse för sociala medier. Samtliga deltagare använde 
ett flertal sociala medier under dagen, där alla hade använt sig av Facebook och 
Instagram medan hälften hade använt sig av Youtube. Anledningen till användningen 
var bred och bestod av många olika svar. Nästan alla nämnde den sociala 
interaktionen som de haft på sina sociala medier medan färre nämnda faktorer såsom 
att få inspiration, information, nyheter och rastlöshet. Användningen skedde under 
hela dagen för alla deltagare med start på morgonen och därefter sporadiskt fram till 
kvällen. Under användningstillfällena var alla deltagarna hemma och hälften var på 
jobbet. Sammanlagt spenderade deltagarna ungefär fyra till fem timmar på sociala 
medier under dagen vilket var en normal mängd för hälften och en något större 
mängd för den andra hälften. Deltagarna upplevde användningstillfällena både som 
positiva och negativa men mestadels positiva. Några av deltagarna gav exempel på de 
positiva effekterna vilka var att de kände sig inspirerade och underhållna av 
användningen av sociala medier medan några av de negativa effekterna var att det var 
reklam som störde användningen och att de kände sig nedstämda för att de blev 
distraherade av användningen när de försökte utföra en annan aktivitet. Ingen av 
deltagarna upplevde att deras användning påverkades av deras sociala omkrets. 
Däremot ansåg hälften att de hade använt sociala medier vid tillfällen som inte anses 
helt socialt acceptabla. Dessa tillfällen var till exempel på jobbet, under middagen och 
under konversationer. En av deltagarnas anledning till användning av sociala medier 
vid tillfällen då det inte ses som socialt acceptabelt är att deltagaren upplever att riktig 
social interaktion kan vara ansträngande och kan därmed undvika den vid tillfällen 
där energin för interaktionen inte finns med hjälp av sociala medier. Den andra 
hälften av deltagare upplevde att de inte hade använt sociala medier när det ansågs 
som olämpligt, antingen för att de var medvetna om sitt användande eller för att de 
använde sociala medier utan människor runt omkring dem just den dagen.       
 
Nästan alla deltagare höll på med en annan aktivitet när de påbörjade användningen 
av sociala medier och hälften av dem uppfattade detta som störande. Hälften 
berättade att aktiviteten som de höll på med var jobb medan några andra exempel var 
målning och konversationer. En deltagare menade på att användningen av sociala 
medier distraherade henne så pass mycket att tiden blev svårare att hålla koll på och 
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därför pausades också aktiviteten av att göra sig i ordning för att lämna hemmet. 
Dagens användning av sociala medier påverkade deltagarna både positivt och negativt 
men mestadels positivt. De positiva påverkningarna var till exempel att de kände sig 
uppmuntrade, inspirerade och hade social interaktion medan de negativa 
påverkningarna bestod av nedstämdhet på grund av en nyhet om en känd DJs 
bortgång. Ångest var också en av de negativa påverkningarna som nämndes, vilket 
skapades av att deltagaren inte hann med att kolla sina aviseringar lika ofta som 
önskat. I övrigt hade deltagarna fritt reflekterat över dagens men också sin egen 
användning av sociala medier. Hälften av deltagarna reflekterade över sin användning 
samt hur de inte hade reflekterat över den särskilt mycket tidigare. En deltagare 
reflekterade extra mycket över framtidens användning av sociala medier och sa 
följande: “..., I think in the future there will be a lot more issues with addiction to 
social media - just like addiction to video games or T.V. or porn, so we will have to 
find ways of helping people not overdo it”. Vidare reflekterade en annan deltagare 
över sin användning av sociala medier och hur pass stor del av hennes liv det faktiskt 
är: “... has made me realise how huge a part of my life social media is. I’m not sure 
how, but my life would be totally different without it.”. 
 
 
Intervjuer  
I intervjuerna deltog sex stycken informanter som alla passade in på det 
förutbestämda urvalet och där även fyra stycken av dem tidigare hade deltagit i 
dagboksundersökningen. Alla hade tidigare erfarenhet av sociala medier och har 
sedan ung ålder använt sig av digital teknik. Av de sex informanter som deltog 
identifierade sig samtliga som cis-kvinnor, där hälften var bosatta i Sverige och den 
andra hälften var bosatta i England. Åldersspannet på informanterna sträckte sig från 
var 21-29 år, och ingen uppgav samma ålder. Nästan alla informanter arbetar, hälften 
studerar på heltid eller jobbar samtidigt som de studerar. 
 
Sociala medier som daglig rutin 
Alla informanter använder sociala medier varje dag. De mest frekventa är Facebook 
och Instagram som används av alla medan Youtube används av hälften. Alla 
informanter uppgav även att de aktivt väljer bort vissa sociala medier, där Snapchat 
och Twitter var minst populärt och valdes bort. Anledningarna till att de väljs bort är 
bland annat för att informanterna inte ser någon nytta med dem eller helt enkelt inte 
finner dem tillräckligt intressanta för att använda dem frekvent. Flera informanter 
anser att användning av sociala medier kräver viss kunskap, som till exempel en 
förståelse för det språk, förkortningar och emojis som används vid kommunikation 
eller hur integritet och säkerhet bör hanteras online. 
 
Sociala medier kollas väldigt ofta av hälften och används uppskattningsvis runt tre 
timmar per dag per informant. Ett färre antal informanter kollar sociala medier 
ungefär en gång i timmen. Vid lediga dagar ökar mängden av användningstimmar till 
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ungefär sex timmar för några av informanterna. Användningen sker mestadels på 
kvällen eller då och då under dagen, vilket främst beror på att informanterna är lediga 
vid alla användningstillfällen. Vidare får hälften av informanterna ofta aviseringar 
medan den andra hälften inte får dem så ofta eftersom de har stängt av dem, just för 
att de upplevt att de får dem för ofta. Hälften av informanterna brukar kolla sina 
aviseringar men de flesta struntar i dem om de är upptagna med annat. En av 
informanterna menar på att om något viktigt görs så försöker hon att strunta i 
aviseringen men konstaterar också att hon påverkas av dem ändå: “...I try to leave as 
long as I can, but it’s always on my mind so I can’t really focus on what I’m 
doing...”. De flesta av informanterna triggas att användas sociala medier antingen för 
att de är rastlösa eller för att de vill ha social interaktion. Ett färre antal informanter 
nämner faktorer såsom att de triggas av aviseringar och nöje som kan hittas på sociala 
medier. Den sociala interaktionen men också nyheter är de främsta anledningarna till 
vad och varför informanterna använder sociala medier. Anledningarna till 
användningen är många och är till exempel inspiration, nöje, information, 
lättillgänglighet och till jobbet. När informanterna inte har använt sociala medier 
under en längre period än vad som är normalt för dem uppfattar de att det känns som 
att de missar mycket. Det kan till exempel handla om att missa uppdateringar eller 
meddelanden som de har fått. Ett färre antal informanter upplever abstinensliknande 
känslor där de efter ett tag av ingen användning av sociala medier börjar känna en 
saknad av de positiva aspekterna av sociala medier såsom den sociala interaktionen 
och att, som nämnt tidigare, ha koll på vad som händer. Likaså resonerar hälften kring 
att resultatet av att de inte skulle få använda sociala medier under en längre period 
skulle påverka dem negativt men att de efter ett tag skulle må bättre. Dock påpekar 
informanterna att de skulle sakna den sociala interaktionen som de har på sociala 
medier. 
 
Attityd 
Samtliga informanter började använda sociala medier för att alla andra använde dem. 
Hälften av informanterna menade på att användningen påbörjades för att de kände av 
en social press att använda sig av sociala medier eftersom alla andra gjorde det. En av 
informanterna beskriver den sociala pressen på följande sätt: “...Det blir som någon 
social grej liksom att du måste nästan ha det...”. Sociala medier har positiva effekter 
på informanterna när det gäller social interaktion, få snabb information i form utav 
nyheter, gällande jobb men också skola och att få hjälp när det behövs. De negativa 
effekterna av sociala medier är att framförallt den mentala hälsan uppfattas som 
sämre. Faktorer som nämns är att det är lätt att jämföra sig med andra, stress, ångest, 
beroendeframkallning och att de sociala färdigheterna påverkas vid överdriven 
användning av sociala medier. Fysiska effekter var också ett problem för ett mindre 
antal informanter där faktorer såsom att ögon, sömn och fysisk aktivitet påverkades 
till det sämre. Domningar i händer och fingrar var också en negativ fysisk effekt som 
upplevdes. Överlag upplever hälften av informanterna att den allmänna uppfattningen 
av användning av sociala medier är bra men att det bör finnas en viss medvetenhet i 
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vad som kan hända på sociala medier men också ens egen användning och hur den 
påverkar ens liv. Den egna användningen uppfattas som negativ men till viss del 
också positiv. De negativa faktorerna består bland annat av ett automatiserat beteende 
när det gäller användning av sociala medier, vilket leder till att informanterna inte är 
medvetna om hur mycket tid som faktiskt aktivt spenderas på sociala medier. Några 
andra negativa faktorer är att användningen upplevs som distraherande, leder till 
prokrastination och upplevs som slöseri av tid vid vissa tillfällen. Positiv uppfattning 
av den egna användningen beskrevs också av informanterna men inte lika mycket 
som den negativa. Några av de positiva uppfattningarna beskrivs av en informant som 
försöker använda sociala medier på ett sätt som gynnar hennes liv och som hon 
uppfattar som positivt. Det kan handla om att planera in möten med vänner eller helt 
enkelt den sociala interaktionen överlag. 
 
Social påverkan 
De flesta av informanterna har en uppfattning om att de använder sociala medier 
ungefär lika mycket som andra personer i deras omgivning, vilket de anser är ofta. 
Alla informanter gav ett unisont svar att deras umgängeskrets på något vis påverkar 
deras användning av sociala medier, och de flesta ansåg att deras bekanta bidrar till 
en ökad användning samt påverkar valet av vilka sociala medier de använder. En av 
informanterna nämner ett återkommande scenario vid släktkalas där den sociala 
påverkan är väldigt tydlig: “Ja alltså tänker man typ släktkalas och sånt så brukar vi ju 
skoja om att nu är det mobiltid… Då har en tagit upp telefonen och så går det liksom 
som ett följetåg och så sitter alla med sin telefon. Och sen när någon lägger ifrån sig 
telefonen då lägger alla av sig telefonen.”. 
 
Nästan alla informanter uppgav att de använt sociala medier vid tillfällen som kan 
anses olämpliga, och hälften uppgav att anledningen som triggar dem ofta är att 
personen de umgås med vid tillfället redan gör detsamma. Hälften sa även att de 
aktivt försöker undvika användning av sociala medier vid tillfällen som kan anses 
socialt oacceptabelt. Alla informanter har upplevt att deras bekanta använt sociala 
medier vid olämpliga tillfällen, vilket de flesta anser är otrevligt och gör att de känner 
sig bortprioriterade. Nästan alla enades om att användning av sociala medier kan vara 
olämpligt vid vissa tillfällen, och har en negativ syn på sådan användning. 
 
Upplevd beteendekontroll 
Av informanterna som deltog i studien ansåg hälften att de inte alltid har kontroll över 
sin användning av sociala medier och flera informanter uppgav att det blivit en 
vanesak att hela tiden slänga ett öga på de olika kanalerna. En informant beskriver 
bristen av kontroll över sin användning på följande sätt: “No, social media controls 
me. There’s always a pressure to respond to something all the time, there’s something 
waiting to be seen to or responded to.”. Hälften av informanterna uppgav att de 
tidigare inte har reflekterat över sin användning av sociala medier, medan den andra 
hälften anser att de är medvetna om hur mycket de använder kanalerna. Flera 
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informanter känner att de använder sociala medier för mycket och spenderar onödig 
tid på det.  
 
Flera av informanterna känner att det är ett medvetet val för dem att använda sociala 
medier, men nästan alla av deltagarna i studien upplever att det ofta är externa 
faktorer som vid tillfällen påverkar och triggar dem till användning. De mest 
omtalade externa faktorerna var social påverkan, att det är en vanesak samt en rädsla 
att de ska gå miste om något om de inte använder sociala medier. Alla informanterna 
uppgav att de någon gång har gjort medvetna val eller förändringar i samband med 
deras användande av sociala medier, där flera aktivt försökt att använda det mindre. 
Exempel på medvetet gjorda val var att undvika innehåll som påverkar informanterna 
på ett negativt sätt, att noggrant granska vilken information de tar del av och att 
stänga av aviseringar.  
 
Vid frågan om informanterna skulle vilja förändra sitt beteende och användande av 
sociala medier uppgav flera att de vill göra det och hälften vill använda det på ett mer 
produktivt sätt som på något vis gynnar dem. Samma antal deltagare uppger dock att 
de inte anser det nödvändigt att förändra sitt beteende, då deras användande hittills 
inte har haft en markant negativ inverkan på deras vardag. När informanterna blev 
tillfrågade om de tror att de är beroende av sociala medier svarade hälften ja, och flera 
uppgav att de definitivt skulle sakna att använda dem om de inte längre fanns 
tillgängliga för dem. Alla informanter uppgav att de känner eller har känt sig 
stressade i relation till sin användning av sociala medier. Anledningen till den 
upplevda stressen skiljde sig mellan vissa informanter, där exempel på upphovet av 
stress varierade från att de kände sig pressade att svara på meddelanden och att hålla 
sig uppdaterade till att de kände att för mycket tid lades ner på sociala medier. 
 

4.1.1 Sammanfattning av empiriskt resultat 
Resultatet visar på att det finns ett starkt samband vid användning av sociala medier 
och drivkrafterna i Theory of planned behavior, det vill säga attityd, subjektiv norm 
och upplevd beteendekontroll. För att förstå deltagarnas aktuella beteende och 
användning av sociala medier samt hur det kan se ut i framtiden är dessa faktorer 
viktiga att ta i beaktande. I vissa fall krävs inga drivkrafter för att användning ska ske, 
då resultatet tyder på att beteendet ofta är automatiserat och har blivit en vana, i andra 
fall handlade det om nytta och nöje. 
  
Det fanns en stark uttryckt vilja att förändra användningen av sociala medier även om 
det inte ansågs nödvändigt. Deltagarna upplevde inte att de har full kontroll över sin 
användning, men ser det heller inte som problematiskt då deras sociala omkrets 
använder sociala medier i lika stor utsträckning som de själva. Den empiriska 
datainsamlingen visar på att det finns ett behov för ett hjälpmedel att öka den 
upplevda beteendekontrollen då det gäller användning av sociala medier, bland annat 
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för att det kan leda till stress och en social press både vid överanvändning och vid 
tillfällen då möjligheten till användning är begränsad. Resultatet visar även på vad för 
slags funktioner som studiedeltagarna skulle vilja ha med i hjälpmedlet men också 
vilka behov som de uttryckt att de har eller vill ha hjälp med. Av dessa anledningar 
mynnar därför resultatet av den empiriska datainsamlingen ut i funktioner som kan 
användas i ett hjälpmedel, vilket har illustrerats med en prototyp. 
 

4.2 Prototyp 
Baserat på resultatet från den empiriska datainsamlingen kombinerat med det 
teoretiska ramverket har ett förslag på ett gränssnitt utvecklats. Genom att dra nytta 
av de mönster som framkom i undersökningarna skapades en kravspecifikation som 
inkluderade all funktionalitet. Det teoretiska ramverket togs också i beaktande när 
funktionerna implementerades.  
 
Gränssnittet ska fungera som ett hjälpmedel för en ökad upplevd beteendekontroll 
samt för att uppmuntra användaren till ett medvetet och ansvarsfullt användande av 
sociala medier. Målet är att användaren ska ändra sitt beteende till viss del men inte 
utesluta användning av sociala medier helt och hållet, det handlar alltså om att skapa 
en känsla av balans genom att kombinera upplevd beteendekontroll och medvetenhet 
– vilket i sin tur kan komma att påverka den mentala hälsan positivt genom att till 
exempel minska känslan av stress i samband med sociala medier. Gränssnittet som 
utvecklats heter Balance, och presenteras i form av en mobilapplikation. 
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Figur 3: Påminnelse om att ta en paus.       Figur 4: Förslag att ändra inställningar för maxgräns. 

 
Då resultatet av datainsamlingen visar på att informanterna spenderar för mycket, ofta 
onödig tid på sociala medier och uttryckligen hade önskemål om att dra ner på sitt 
användande har en påminnelsefunktion skapats. Målet med denna funktion är att göra 
användaren medveten om hur lång tid de spenderat på sociala medier och ge dem 
möjlighet till att förändra sitt beteende genom att själva ta kontroll över det. För att 
denna avisering inte ska anses störande kan användaren själv ställa in om och hur ofta 
de vill ha dessa påminnelser. Detta kan kopplas tillbaka till upplevd beteendekontroll 
som ingår i Theory of planned behavior, samt Persuasive technology då det kan 
framkalla motivation hos användaren och potentiellt ändra deras beteende. I 
Persuasive technologys beteendemodell utvecklad av Fogg (2009) ingår 
nyckelfaktorerna motivation, förmåga och framkallning – som är grunden till att ett 
beteende kommer att uppnås. Användarupplevelse är ytterligare en faktor som tagits i 
beaktande vid denna funktion, då användaren själv kan modifiera den för att passa 
deras önskemål och behov. Figur 3 visar hur en påminnelse från Balance kan se ut, i 
detta fall föreslås en kort paus då användaren har använt sociala medier 20 minuter i 
sträck. 
 



 

  33 (55) 
 

Genom att studera interaktioner och reaktioner vid användning av ett gränssnitt drar 
Persuasive technology nytta av mönster som framkommer under en längre 
användningsperiod. Dessa mönster används bland annat för att anpassa systemet efter 
användaren eller för att förutsäga vilken funktionalitet som bör användas vid vilket 
tillfälle för att en handling med mest sannolikhet kommer att utföras (Hasle 2011). 
Denna del av Persuasive technology togs till vara på vid utvecklingen av gränssnittet 
genom att skapa påminnelser baserat på användarens beteende. Figur 4 visar ett 
exempel på detta där användaren får ett förslag att ändra sitt mål för att enklare kunna 
uppnå det, vilket baseras på upprepade misslyckade försök att uppnå det aktuella 
målet. Anledningen till detta förslag är också för att användaren inte ska tappa 
motivationen för att målet sällan blir uppnått. På samma vis skulle applikationen 
kunna föreslå motsatsen, det vill säga att ändra målet för att det har uppnåtts 
upprepade gånger. 
 

     
Figur 5: Startsida med översikt av användning.       Figur 6: Fortsättning av startsida med översikt. 

 
Figur 5 och Figur 6 illustrerar startsidan för applikationen, där en översikt ges av 
användarens dagliga, veckovis och månatliga användning av sociala medier. Dagens 
användning är kopplat till användarens eget satta mål - vilket i detta exempel innebär 
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att inte använda sociala medier mer än två timmar per dag. Graferna som presenteras 
vid veckans och månadens användning ger en översikt på hur mycket tid användaren 
spenderat på sociala medier under en viss period. De kan även se hur mycket av tiden 
som spenderats på ett specifikt socialt medie. Denna funktionalitet har som avsikt att 
skapa ett medvetande kring användarens konsumering av sociala medier och 
framkalla motivation att ta kontroll över sin användning, då det var något som 
framkom tydligt från resultatet av de empiriska undersökningarna. Även här kan 
gränssnittets utformning kopplas till Theory of planned behavior och Persuasive 
technology, då specifikt till ökad upplevd beteendekontroll och motivation till 
beteendeförändring. 
 

 
Figur 7: Olika sorters mål. 

 
I Figur 7 illustreras menyalternativet för målen i applikationen. Här kan användaren 
se hur långt de har kommit med dagens mål, vilket kan justeras precis nedanför. 
Dagens mål är att inte använda sociala medier i mer än två timmar. Empirin visar en 
vilja hos användarna att minska på sin användning av sociala medier. Utöver det 
dagliga målet av användningen kan användarna själva lägga till personliga mål som 
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de vill arbeta mot att uppnå. När de anser att de har nått dem bockar de själva i att det 
har uppnåtts och då flyttas målet till en översiktlig lista med avklarade mål. 
 

     
Figur 8: Kopplade sociala medier i applikationen. Figur 9: Aviseringsinställningar för Messenger 

 
Figur 8 visar vilka utomstående applikationer som är kopplade till Balance och har 
möjligheten att ändra aviseringarna för. Figur 9 visar de olika inställningarna som 
finns för aviseringar från applikationer, och figur 10 visar hur en av inställningarna 
ser ut när man trycker på dem. Här kan användaren bestämma om, hur ofta och vilken 
tid de vill ta emot notifikationer. Det finns även alternativ att tillåta notifikationer från 
enskilda personer, samt att skicka personliga automatiserade svar. Alternativen om, 
när och hur är kopplade till både Theory of planned behavior och Persuasive 
technology, då användaren till viss del själv får möjlighet att bestämma sitt beteende 
och anpassa tjänsten efter eget tycke. Det kan även kopplas tillbaka till det empiriska 
resultatet där studiedeltagarna ansåg att de inte alltid hade kontroll över sin egen 
användning, samt att de blir distraherade om de får en notifikation. Genom att skapa 
ett medvetande och känsla av ökad upplevd beteendekontroll kan attityd och 
motivation påverkas positivt. Alternativen att alltid få aviseringar från vissa personer 
och möjligheten att skicka ut automatiserade svarsmeddelanden är kopplade till hur 
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informanterna känner sig stressade och upplever en rädsla att gå miste om något om 
de inte använder sociala medier regelbundet. Genom att ha möjligheten att skräddarsy 
tjänsten efter eget behov kan användaren känna viss säkerhet att de till exempel inte 
kommer missa viktiga meddelanden från specifika personer. 
 

      
Figur 10: Frekvens aviseringar för Messenger. Figur 11: Inställningar för notifikationer och display. 

 
I den empiriska datainsamlingen framkom det att en del av användningen av sociala 
medier är ett automatiserat beteende där sociala medier används utan att 
informanterna helt medvetet har påbörjat användningen. Anledningar till detta är 
enligt informanterna att användningen av sociala medier har blivit en vanesak 
eftersom det är en så pass stor del av samhället och det vardagliga livet. För att göra 
användarna mer medvetna om sin användning så att de kan få en bättre upplevd 
beteendekontroll applicerades funktioner som visar påminnelser. Dessa funktioner 
grundas av Persuasive technology där påminnelserna visas vid antingen tillfällen som 
användarna själva har valt (se Figur 11) eller genom att applikationen själv mäter hur 
ofta användningen sker och när det är lämpligt att få en påminnelse. Dessutom fås en 
påminnelse om när det dagliga målet av till exempel användningstimmar har 
överskridits för att göra användarna medvetna om sitt användande.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel presenteras en jämförelse av studiens empiriska undersökningar och 
teori. En diskussion förs även kring forskningsfrågorna och problemlösningen, 
metoderna som använts, förslag till fortsatt forskning samt en slutsats av studien. 
 
De två forskningsfrågorna som inledningsvis presenterades var: 

 
“Vilka faktorer påverkar digital natives beteende och användarupplevelse vid 

användning av sociala medier?” 
 

“Hur kan ett mobilt gränssnitt designas för att bidra till en ökad upplevd 
beteendekontroll vid användning av sociala medier?” 

 
Forskningsfrågorna har med ett kvalitativt arbetssätt undersökts och besvarats. Med 
resultatet från den empiriska undersökningen och med hjälp av Theory of planned 
behavior har en djupare förståelse skapats för digital natives beteende och 
användarupplevelse i samband med användning av sociala medier. Tidigare forskning 
inom ämnet har utifrån författarnas uppfattning mestadels varit kvantitativ, vilket 
innebär att studien kan anses vara ett bidrag till den identifierade kunskapsluckan. En 
stor del av resultatet från den empiriska datainsamlingen finner stöd i det teoretiska 
ramverket som presenterats. Med hjälp av resultatet och det teoretiska ramverket 
utvecklades en prototyp med syftet att förändra beteende och skapa en ökad upplevd 
beteendekontroll, vilket i sin tur kan bidra till en välbalanserad relation till sociala 
medier och även ha en positiv inverkan på användares hälsa. 
 
Fynden i relation till tidigare forskning 
Burke och Kraut (2016) framhäver att social interaktion är bra för välmående. Likt 
detta tyder resultatet från de empiriska undersökningarna på att att den sociala 
interaktionen anses vara viktig, då även vid användning av sociala medier. 
Informanter påpekade även att sociala medier var ett verktyg för att initiera möten i 
det verkliga livet. 
 
En stor del av den tidigare forskning som presenterats i studien undersöker, diskuterar 
och analyserar psykiska och fysiska effekter av användning av sociala medier. Det 
framkommer i flera av artiklarna att sociala medier har både positiva och negativa 
effekter där främst de negativa behandlas och diskuteras. Scott, Valley och Simecka 
(2017) skriver om att sociala medier negativt kan påverka självförtroende och orsaka 
stress. Detta är även ett mönster som återfinns i empirin för denna studie. Eftersom 
användningen av sociala medier är så pass hög påverkas studiedeltagarna stort av dess 
innehåll. Med detta sagt påverkas i sin tur självförtroende eftersom det är så pass lätt 
att jämföra sig med andra på sociala medier. Vidare är stress en faktor som diskuteras 
mycket i tidigare forskning. Stressen kan te sig i flera olika former och situationer och 
den är också konsekvensen av många mönster i empirin i denna studie. Ett av dessa 
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stressmoment diskuteras av Blackwell et al. (2017) och benämns som FOMO (fear of 
missing out), vilket handlar om rädslan att gå miste om något. I denna studie var detta 
ett återkommande mönster i olika situationer. Studiedeltagarna upplevde att de 
missade mycket om de inte använde sociala medier på ett tag och när de fick 
reflektera över att inte använda sociala medier under en längre period kom även detta 
begrepp upp återigen. FOMO skapar alltså i sin tur stress både kring aktiva 
användningstillfällen men också längre pauser från sociala medier enligt deltagarna i 
studien. Anledningen till denna stress skulle kunna kopplas till ett annat 
återkommande mönster i empirin, nämligen den sociala pressen som tillkommer när 
sociala medier används. Samtliga deltagare i studien började använda sociala medier 
för att andra i deras omgivning gjorde det. Det uttrycktes av deltagare att det finns en 
press att svara på meddelanden och även att lägga ut bilder kontinuerligt. Genom att 
implementera funktionalitet i det utvecklade gränssnittet som ger användaren viss 
ökad upplevd beteendekontroll över sitt användande av sociala medier och 
kommunikation med bekanta kan så kallad FOMO undvikas till viss del, och således 
kan den stress som informanterna talade om minskas. Att användaren exempelvis kan 
stänga av notifikationer men samtidigt alltid tillåta dem från vissa personer kan 
säkerställa att de aldrig missar något från personer som de vanligtvis har kontakt med.  
 
Vidare diskuterar Fowler och Noyes (2017) inte bara psykiska effekter av överdriven 
användning av sociala medier utan också även fysiska, däribland påverkan av ögonen. 
I studiens empiriska datainsamling uttrycker deltagarna att de upplever att deras ögon 
överansträngs, att synen ibland påverkas och att händer och fingrar domnar vid 
överdriven användning av sociala medier. Dessa problem skapas inte bara genom 
användning av sociala medier utan snarare av skärmen de ses och används på. 
Däremot kan det konstateras att en stor anledning till de negativa fysiska effekterna är 
just användning av sociala medier då de används så pass många timmar per dag enligt 
deltagarna i studien. Det är av dessa anledningar som funktioner såsom påminnelser i 
gränssnittet har skapats, just för att de negativa fysiska effekterna ska bli mindre. 
 
Då fokus i studien har varit att dels förstå användares användning och upplevelser av 
sociala medier men också att undersöka hur ett gränssnitt skulle kunna utvecklas för 
att förbättra användarupplevelsen och den upplevda beteendekontrollen har de 
negativa effekterna av användning av sociala medier tagit stor del. Även om det, 
precis som även tidigare forskning visar, finns negativa effekter av användning av 
sociala medier fortsätter bara sociala medier att användas mer och av fler människor. 
Just nu, år 2018, finns det enligt Kemp (2018) över tre miljarder användare av sociala 
medier, vilket är en ökning med 13 % från förra året. Fowler och Noyes (2017) men 
också Burke och Kraut (2016) menar på att den sociala interaktionen på sociala 
medier påverkar användares välmående. Detta kan tydligt återfinnas i empirin för 
studien där deltagarna menade på att den sociala interaktionen var en stor anledning 
till användningen av sociala medier. Ännu en möjlig anledning till ökad användning 
av sociala medier även om det finns negativa effekter av den är den sociala pressen 
som ett stort antal deltagare menar på fick dem att själva börja använda sociala 
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medier. Några av deltagarna uttryckte att det kändes som att de inte var en del av 
samhället eller som att de missade mycket om de inte använde sig av olika sociala 
medier. Nabi, Prestin och So (2013) kommer i sin studie fram till att antal 
Facebookvänner ger en ökad känsla av socialt stöd, där ju högre siffran är desto större 
är stödet. Detta skulle kunna kopplas till den sociala pressen som finns kring sociala 
medier men också den sociala interaktionen som så många användare eftersträvar då 
de använder sig av sociala medier, vilket har både positiva och negativa effekter som 
tidigare diskuterat.  
 
Användarupplevelser 
McCarthy och Wright (2010) framhäver vikten av berättande och ett dialogiskt 
arbetssätt, då det är ett kraftfullt verktyg för att skapa en förståelse och empati för 
användaren. Vid valet av metoder och utvecklingen av intervjufrågor och dagböcker 
var berättande en central del för att säkerställa att informanterna fritt skulle få dela 
med sig av sina upplevelser. Detta var till stor hjälp och gav mer utförliga svar och 
omfattande data att arbeta med. 
 
Roto et al. (2011) talar om skillnader mellan uttrycken “upplever”, “en 
användarupplevelse” samt “en delad upplevelse” – där de alla är upplevelser sedda ur 
olika perspektiv. Genom de empiriska undersökningarna undersöktes alla olika 
perspektiven. Uttrycken “upplever” och “en användarupplevelse” undersöktes först 
via dagböckerna, där deltagarna fick reflektera och uttrycka sina subjektiva 
uppfattningar och känslor i samband med dagens specifika interaktioner med sociala 
medier. Även om användningen skedde sporadiskt så hade undersökningarna en 
tydlig början och slut där fokus lades på minnen som interaktionerna medfört. “En 
delad upplevelse” undersöktes inte i samma skala, då studiens fokus låg på individens 
upplevelser och erfarenheter. Däremot innefattade flera deltagares berättelser 
upplevelser där personer i deras omgivning varit med, samt hur de påverkades av 
dem. Interaktioner och kommunikation via sociala medier var också ett omtalat ämne, 
där studiedeltagarna i flera fall använde det som huvudsakligt kommunikationsmedel 
med sina bekanta. Det kan vara värt att ifrågasätta i vilken utsträckning en delad 
upplevelse kan ske i samband med användning av sociala medier. Visserligen går det 
till exempel att se på videos tillsammans med någon, men i de empiriska 
undersökningarna framkom endast berättelser om individuell användning där endast 
en person kollade på skärmen i fråga – även om de hade andra personer omkring sig. 
Den delade upplevelsen i det fallet skulle kunna vara att två personer befinner sig på 
samma plats, där en person lägger sitt fokus på sociala medier medan den andra 
personen ser detta ske och upplever känslor i samband med det, till exempel en känsla 
av respektlöshet. Detta är ett exempel som togs upp flera gånger under intervjuerna, 
vilket således kan ses som ett problem som behöver lösas. 
 
Andra aspekter Roto et al. (2011) framhäver är “Momentary UX”, “Anticipated UX” 
och “Episodic UX” som hänvisar till de olika tidsspannen användarupplevelser kan 
sträcka sig över. I denna studie var alla aspekter viktiga att ta hänsyn till för att få en 
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tydligare förståelse för hur studiedeltagarna upplevde specifika event, hur deras 
tidigare upplevelser påverkat dem samt om eventet i fråga sedan kommer att forma 
framtida interaktioner. Genom att fokusera på Anticipated- och Episodic UX kunde 
en förståelse för hur Momentary UX sedan skulle kunna förbättras genom att utveckla 
en applikation som tar hänsyn till kumulativa upplevelser, förväntningar och attityder 
som användare redan besitter när de börjar använda en applikation, i detta fall kopplat 
till användning av sociala medier.  
 
Roto et al. (2011) talar om hur användarupplevelse handlar om att studera, designa 
för, samt utvärdera upplevelser som uppstår i en viss kontext. I denna studie utfördes 
de empiriska undersökningarna för att studera användares upplevelser kring 
användning av sociala medier i dagsläget, vilket sedan låg till grund för att designa 
för användares upplevelser i form av en prototyp för en applikation. Det hade varit 
idealt att även utvärdera prototypen genom användartest, men i denna studie ansågs 
resultatet vara en tillräckligt stadigt grund att bygga prototypen på. Baserat på 
studiedeltagarnas berättelser om deras upplevelser kring sociala medier kunde flera 
potentiella problem utgöras vid sammanställningen av resultatet. Detta nyttjades vid 
framtagandet av prototypen för att designa för en upplevelse som förhoppningsvis 
kommer att ha en positiv effekt på användarupplevelse samt för att skapa en mer 
balanserad användning av sociala medier. 
 
Theory of planned behavior 
Ajzen (1991) betonar att de tre drivkrafterna inom Theory of planned behavior är 
attityd gentemot ett beteende, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll som 
tillsammans påverkar avsikten att utföra ett beteende. De empiriska undersökningarna 
tyder på att de tre drivkrafterna har en stark koppling till varandra. Resultatet påvisar 
att den sociala omkretsens åsikter och beteende har en stark inverkan på användarens 
eget beteende och personliga attityd gentemot användning av sociala medier. Hälften 
av informanterna ansåg att de var beroende av sociala medier, men ansåg inte att det 
var nödvändigt att göra förändringar i sitt beteende. Att konstant vara uppkopplad 
anses vara en social norm, och detta beteende uppgav informanterna vara acceptabelt 
mycket på grund av att personer i deras omgivning använder sociala medier lika 
mycket som de själva. Flera informanter uppgav dock att de skulle vilja genomföra 
förändringar i sitt beteende genom att exempelvis använda sociala medier på ett mer 
produktivt sätt. Trots att informanterna uppgav att deras användning av sociala 
medier inte har påverkat deras liv negativt så återfinns flera exempel i resultatet som 
tyder på motsatsen. Exempel på negativa effekter i samband med sociala medier var 
att informanterna anser att de spenderar onödigt mycket tid uppkopplade, det har 
orsakat stress och den mentala hälsan har generellt upplevts som sämre, den sociala 
omkretsen har påverkat och ökat användningen och de hade känt sig bortprioriterade 
när någon i deras närhet använt sociala medier istället för att umgås med dem. Det är 
även viktigt att framhäva de positiva effekter informanterna anser att sociala medier 
för med sig, samt det faktum att de skulle sakna det om de inte längre fick använda 
det. Vid framtagningen av gränssnittet togs både de positiva och negativa aspekterna i 
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beaktande, då målet inte var att sluta använda sociala medier helt och hållet eftersom 
användarna ansåg att sociala medier har en stor positiv inverkan på deras liv. Genom 
att skapa ett gränssnitt som gör användaren medveten om sitt beteende och skapar en 
känsla av kontroll över sitt användande hoppas ett mer balanserat användande kunna 
åstadkommas. Om användarna själva upplever att de kan ta kontroll över sitt beteende 
och i större omfång utesluta negativa effekter kan möjligheten för en hälsosammare 
relation till sociala medier skapas. I det utvecklade gränssnittet togs detta i beaktande 
vid flertalet tillfällen som till exempel översikten av användarens användning, 
målsättning samt kontroll över aviseringar.  
 
I Theory of planned behavior diskuterar Ajzen (1991) att ju starkare drivkrafterna är 
desto större är avsikten att ett beteende utförs. Även om detta faktum också framkom 
i studiens datainsamling behövdes en annan stor faktor tas i beaktande. 
Studiedeltagarna uttryckte att användningen av sociala medier kunde ske per 
automatik och därför inte reflekteras över särskilt mycket. Detta innebär att 
användningen kunde ske utan några drivkrafter alls. Anledningen till detta var enligt 
deltagarna att användningen av sociala medier var en vana och så pass stor del av 
deras vardagliga liv att de helt enkelt inte var ett medvetet val att använda sociala 
medier vid vissa tillfällen. I denna del av studien blev därför Persuasive technology 
en viktig hjälp för att kunna göra användarna medvetna om sin användning för att i 
sin tur kunna få en ökad beteendekontroll. 
 
Persuasive technology 
Ett stort användningsområde av Persuasive technology är inom hälsosektorn, med 
målet att förändra användares beteende för att leva ett hälsosammare liv (Hasle 2011). 
Då både tidigare forskning och resultatet från de empiriska undersökningarna tyder på 
att användning av sociala medier kan ha negativa effekter på både den mentala och 
fysiska hälsan ansågs Persuasive technology vara ett naturligt val för att förändra 
användarens beteende, samt för att skapa ökad upplevd beteendekontroll och förändra 
användarens attityd – vilket kopplas tillbaka till Theory of planned behavior. 
  
Persuasive technology går ut på att teknologin används vid rätt tidpunkt för att uppnå 
önskad effekt, vilket ofta görs genom att analysera användarens beteende och hitta 
mönster i deras användning av gränssnittet (Hasle 2011). Gränssnittet som 
utvecklades under denna studie baserades på det presenterade teoretiska ramverket 
samt resultatet från datainsamlingen. De mönster som användes för att utveckla och 
bestämma funktionalitet var i detta fall de mönster som framkom från empirin. 
Genom att tolka och förstå studiedeltagarnas tidigare och aktuella användning av 
sociala medier med hjälp av bland annat Theory of planned behavior har Persuasive 
technology kunnat appliceras på ett tillfredställande vis. Funktionaliteten i 
gränssnittet föreslår också att information om användarens beteende och vanor samlas 
in under en längre tidsperiod för att kunna skräddarsy användningen för olika 
individers behov, till exempel som vid olika typer av påminnelser som baseras på 
användarens beteende. För att uppnå önskad effekt ansågs det även vara viktigt att 
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användaren själv har kontroll över när, om och hur de får dessa påminnelser. Fogg 
(2009) framhäver att motivation, förmågan att utföra ett beteende och framkallning är 
faktorer som tillsammans måste fungera för lyckad Persuasive technology, samt att 
uppnå önskat beteende. Målet är att påminnelserna ska fungera som en framkallning 
och trigga användarens motivation och beteende, genom att skapa ett medvetande och 
samtidigt öka den upplevda beteendekontrollen. Ännu en gång kan en koppling dras 
mellan Theory of planned behavior och Persuasive technology, där målet är att 
förändra användarens beteende och samtidigt påverka attityd och upplevd 
beteendekontroll. Genom att skapa en medvetenhet och ökad upplevd 
beteendekontroll men fortfarande säkerställa att användaren själv avgör vilket det 
önskade beteendet ska vara, är förhoppningarna att motivationen ska påverkas 
positivt. Det är samtidigt viktigt att social påverkan och norm tas i beaktande, då både 
teori och empiri visar på att sociala faktorer och personer i omgivningen har en stor 
inverkan på beteende och attityd. Den framtagna prototypen ska alltså endast fungera 
som ett verktyg för användaren att göra användningen av sociala medier till ett 
medvetet val. Detta kan alltså även kopplas tillbaka till hur informanterna resonerade 
kring att mycket av deras användning sker per automatik, så när det istället blir ett 
medvetet val kan frekvensen av dessa användningstillfällen minska. I ett samhälle där 
användandet av sociala medier ständigt växer och har en stor inverkan på hur 
människor lever och kommunicerar med varandra kan en tjänst som Balance ha en 
positiv inverkan. Genom att göra människor mer medvetna och skapa en ökad känsla 
av upplevd beteendekontroll kan attityder, social påverkan och beteenden förändras 
där den nya normen är en hälsosam och välbalanserad relation till sociala medier. 
 

5.1 Metodreflektion 
Empirin i denna studie har stora likheter med tidigare forskning, vilket diskuterats 
ovan. Den stora skillnaden i denna studie är typen av datainsamling som har utförts 
och resultatet som erhållits. I de kvantitativa studierna som presenterats i delkapitel 
2.1.1 finns ingen större undersökning till varför användarna påverkas av sociala 
medier eller någon djupare analys inom området. Genom ett kvalitativt arbetssätt i 
studien har en kunskapslucka kunnat fyllas med djupare undersökningar av 
användares användning och upplevelse av sociala medier samt hur användarna kan 
hjälpas för att få en bättre upplevd beteendekontroll av sin användning genom ett 
mobilt gränssnitt. Med hjälp av Theory of planned behavior och användarupplevelse 
har lämpliga, analyserande och öppna frågor kunnat ställas för att utbringa ett önskat 
resultat.  
 
Studien består av två datainsamlingsmetoder för att förstå studiedeltagarna så bra som 
möjligt. Dagboksundersökningen användes för att deltagarna skulle få reflektera över 
en dags användning och för att de skulle bli mer medvetna om sitt användande inför 
intervjuerna. Vidare utfördes intervjuerna som utbringade den största delen av 
djupgående information från deltagarna gällande deras användning och upplevelser 
av sociala medier. Med detta sagt finns det i alla projekt saker som kunde gjorts 
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annorlunda eller på ett bättre sätt. Även om dagboksundersökningen hade en 
förberedande roll på deltagarna kunde den ha tillfört mer till studien. Detta genom att 
till exempel utföras under flera dagar för att se om det finns skillnader mellan dagarna 
av användning, vilket det i intervjuerna framkom att det fanns. Under intervjuerna 
framkom det att användningen kunde variera beroende på omständigheterna för 
användningstillfället. Antal spenderade timmar på sociala medier skiljde sig på 
vardagar fyllda med aktiviteter och lediga dagar där det fanns mer tid för 
användningen. Likaså uttryckte deltagarna att uppfattningen av sociala medier, dess 
innehåll, användarnas användning och upplevda beteendekontroll kunde skilja sig 
mellan dag till dag även om den övergripande uppfattningen var densamma. Just 
dessa skillnader hade varit intressanta för förståelsen av deltagarnas beteende och 
uppfattningar av sociala medier.  
 
Som beskrivet i delkapitel 3.2.1 bestod målgruppen i studien av kvinnor. Forskning 
visar att kvinnor i vissa fall påverkas mer av sociala medier än män. Det hade varit 
intressant att inkludera män i studien för att jämföra användningen och uppfattningen 
av sociala medier. Dessutom består en stor del av tidigare forskning av användare 
eller deltagare som är yngre. Både Blackwell et al. (2017) samt Beyens, Frison och 
Eggermont (2016) kommer i sina undersökningar fram till att yngre påverkas mer av 
användning av sociala medier och då också negativt. Målgruppen i denna studie 
kunde således bestått av yngre användare istället för digital natives. I och med de 
större etiska aspekterna samt svårigheten i att hitta deltagare i yngre åldrar var de inte 
en del av urvalet. Denna studie bidrar istället till forskning kring kvinnors 
användarupplevelse av sociala medier.   
 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 
Då urvalet i denna studie endast inkluderade kvinnor i åldern 20-30 år skulle framtida 
forskning med fördel kunna genomföras med olika typer av användargrupper, där 
resultaten sedan skulle kunna jämföras mellan de olika grupperna. Till exempel skulle 
studier med män eller andra åldersgrupper kunna bidra med ytterligare data som kan 
ge en bredare kunskap inom ämnet och eventuellt frambringa nya insikter att ta i 
beaktande vid utveckling av gränssnitt för liknande ändamål. Det skulle också vara av 
intresse att genomföra undersökningen med personer som har en uttalad problematisk 
relation till sociala medier. 
 
För vidare forskning föreslås användartest med utvecklad prototyp för att säkerställa 
att gränssnittet uppfyller användarnas behov. Det skulle även kunna frambringa 
förbättringsförslag och ytterligare kunskap om användares beteende, motivation och 
attityder. Användartester skulle också kunna validera att resultatet från de empiriska 
undersökningarna samt kopplingar gjorda till det teoretiska ramverket har tolkats 
korrekt och implementerats i resultatet. I samband med användartest under en längre 
period föreslås att dagböcker skrivs, eller annan kvalitativ datainsamlingsmetod 
används, där en jämförelse kan göras innan och efter användning av prototypen för att 
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se hur det har påverkat resultatet. En bedömning skulle då kunna göras om den 
upplevda beteendekontrollen och medvetenheten faktiskt anses öka och i sin tur 
påverka och förändra användarens beteende. Om undersökningen genomförs med 
personer som har upplevt negativa hälsoeffekter i samband med användning av 
sociala medier skulle det även kunna framkomma om deras tillstånd har förbättrats. 
Även en kvantitativ metod skulle med fördel kunna användas för att mäta 
användningen av sociala medier och se om den minskar vid användning av 
prototypen.   
 

5.3 Slutsats  
Med hjälp av drivkrafterna i Theory of planned behavior har en förståelse skapats 
kring studiedeltagarnas beteende och användarupplevelse i samband med användning 
av sociala medier. Attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll är alla 
viktiga faktorer både gällande deras aktuella beteende och hur beteendet skulle kunna 
förändras i framtiden. Ett automatiserat beteende var vanligt förekommande bland 
studiedeltagarna och bör uppmärksammas för att göra användarna mer medvetna om 
sin användning. Trots att en användare anser sig vara beroende av en teknologi är 
risken stor att de inte tycker att några förändringar är nödvändiga om personer i deras 
omgivning har samma slags attityd och beteende. Ett beteende som kan ha negativa 
konsekvenser anses alltså i vissa fall vara okej om det är socialt acceptabelt. Det 
verkar dock finnas ett intresse att förändra hur sociala medier används genom att till 
exempel använda det mindre eller på ett mer produktivt sätt. Resultatet tyder på att 
beteendeförändring således kan åstadkommas om användaren tillåts skapa 
medvetenhet och ta kontroll över sin användning, baserat på deras personliga behov, 
upplevelser och erfarenheter. Genom att dra nytta av Persuasive technology och de 
tillhörande faktorerna motivation, förmåga och framkallning kan ett gränssnitt 
designas för att för att öka användarens upplevda beteendekontroll, vilket i sin tur kan 
leda till förändrat beteende och attityd i samband med användning av sociala medier. 
Detta skulle kunna medföra en hälsosammare relation till sociala medier och ha en 
positiv inverkan på användares mentala hälsa.  
 
I och med sociala mediers snabba utveckling och dess breda användning är inte minst 
hälsa, i detta fall upplevd beteendekontroll, i samband med användningen ytterst 
relevant. Författarna av denna studie har förhoppningar om att detta är ett väl 
mottagligt bidrag till det aktuella ämnet och att ytterligare forskning kommer 
genomföras för att förbättra användarupplevelse och välmående vid användningen av 
sociala medier.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Informerat samtycke dagböcker 
Tack för att du valt att delta i denna studie genom att föra en dagbok under en dag (24 
timmar) över din upplevelse och användning av sociala medier. Nedan följer en 
beskrivning av varför och till vad dagboken används samt en beskrivning av 
dagbokens tänkta upplägg. Har du några frågor får du gärna ställa dem nu. Skulle det 
dyka upp några frågor under tiden som du fyller i dagboken är du välkommen att 
kontakta oss via mejl eller telefon. 
 
Kontaktuppgifter 
Mejl 
Selma Kohnić: sk222vy@student.lnu.se 
Julia Sjöberg: js223va@student.lnu.se 

Telefon 
Selma Kohnić: 072 555 46 11 
Julia Sjöberg : 0759 646 5501

 
 
Informerat skriftligt samtycke 
Detta är ett skriftligt informerat samtycke för: <infoga deltagarens namn> 
 
Detta dokument för skriftligt informerat samtycke gäller deltagare som deltar i en 
undersökning i form utav dagböcker gällande upplevelser och användning av sociala 
medier. 
 
1 Introduktion och syfte 
Vi heter Julia Sjöberg och Selma Kohnić och utför en studie kring digitalt inföddas 
upplevelser och användning av sociala medier som vårt examensarbete i informatik på 
kandidatnivå, med inriktning interaktionsdesign, på Linnéuniversitetet. Denna 
undersökning i form utav en dagbok är en del av studien i vårt examensarbete. Syftet 
med dagboken är att komplettera intervjuer, som kommer att utföras inom en snar 
framtid, genom faktisk användning och analys av beteende gällande upplevelser och 
användning av sociala medier. Dagboken består av ett antal frågor där svarsmängden 
är helt upp till dig och vill du inte svara på någon fråga behöver du inte göra det. Du 
kan när som helst avbryta undersökningen. Om du inte förstår en fråga, ett begrepp 
eller något annat kommer en förklaring till detta att ges. Uppkommer frågor under 
undersökningens gång, alltså under 24 timmar från att du får detta dokument, kan de 
ställas antingen genom mejl eller telefon. 
 
Målet med dagboken är att få en större förståelse för dina upplevelser och användning 
av sociala medier, vilka faktorer som påverkar upplevelsen och användningen och om 
det finns något behov för ett hjälpmedel som kan förbättra dina upplevelser och 
användning.  
 



 

   
 

Du har blivit utvald som informant eftersom du är en del av målgruppen för studien. 
Du är alltså digitalt infödd, har goda tekniska kunskaper och ett stort intresse för 
sociala medier. 
 
2 Resultat 
Resultatet av dagboken kommer att ge oss en djupare förståelse för dina upplevelser 
och användning av sociala medier, vad som påverkar upplevelserna och användningen 
samt om ett hjälpmedel för bättre upplevelser och användning av sociala medier 
behövs och vad det i så fall skulle kunna innehålla. Vidare kommer resultatet att 
analyseras tillsammans med andra deltagares resultat samt delas med studenter i kursen 
“Examensarbete i informatik på kandidatnivå, inriktning interaktionsdesign”, 
examinator av kursen, handledare och läraropponenter. C-uppsatsen kommer att 
publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), vilket är en offentlig databas. 
 
Kom ihåg att du när som helst kan avbryta dagboksundersökningen, oavsett anledning. 
Är det något som är oklart får du gärna ställa frågor.   
 
3 Genomförande 
Undersökningen i form utav en dagbok utförs under en dag (24 timmar) från det att du 
har fått detta dokument av oss. Under undersökningens gång besvaras frågorna under 
punkt 3.1 Dagboksfrågor en gång per dag (förslagsvis under kvällen eller morgonen 
därpå). Svarsmängden på frågorna är helt upp till dig och du har rätt att inte svara på 
någon fråga om du inte vill det. 
 
Inga individuella namn kommer att kunna identifieras direkt i resultaten utan de 
kommer att analyseras konfidentiellt för att sedan sammanställas och användas i 
studien och då också i C-uppsatsen. All personlig information kommer att behandlas 
konfidentiellt. Du kan avbryta dagboken när som helst, oavsett anledning. Detta görs 
genom att kontakta någon av oss, antingen via mejl eller telefon. 
 
3.1 Dagboksfrågor 
Frågorna som är ämnade att besvaras i denna studie är listade nedan. Svara på frågorna 
genom att skriva dem i den ordning som de står nedan. Förslagsvis kan frågorna 
besvaras på kvällen efter en hel dags användning av sociala medier eller morgonen 
därpå. Vill du skriva ned tankar eller åsikter under andra tidpunkter under dagen kan 
du göra det genom att skriva dem separat från frågorna nedan. Kom ihåg att 
svarsmängden är helt upp till dig och att du har rätt att inte svara på någon fråga om du 
inte vill det. Ett dokument på Google Drive kommer att delas med dig och det är där du 
kommer att skriva ned dina svar. 
 
Frekvens: 1 gång per dag 
Svarsmängd: Så utförligt som du själv anser är lämpligt 

1. Vilken/vilka sociala medier har du använt dig av under dagen? 
2. Varför använde du det/dessa sociala medier? 



 

   
 

3. Vilken tid på dygnet skedde användningen? (t.ex. på morgonen, under lunchen, 
på natten) 

4. Var befann du dig vid användningstillfällena? (t.ex. hemma, på jobbet, i 
skolan) 

5. Hur många timmar uppskattningsvis har du använt sociala medier idag? 
6. Är tidsmängden normal för dig? Om nej varför skiljde sig dagens användning? 
7. Upplevde du användningstillfällena som positiva eller negativa? Varför? 
8. Påverkades din användning av din sociala omkrets såsom vänner eller familj? 

Varför? 
9. Upplever du att du använde sociala medier vid ett tillfälle som inte anses helt 

socialt accepterat? Varför? 
10. Höll du på med någon annan aktivitet när du påbörjade användningen av 

sociala medier? Varför slutade du utföra aktiviteten? 
11. Har användningen av sociala medier stört någon annan aktivitet som du utfört 

under dagen? Vilken och varför? 
12. Har användningen av sociala medier påverkat dig på något sätt under dagens 

gång? Hur? (Psykiskt eller fysiskt) 
13. Övriga tankar och åsikter kring dagens upplevelser och användning av sociala 

medier? 
 
Intyg informerat samtycke 
Jag har läst föregående information eller fått det läst för mig. Jag har haft möjlighet att 
ställa frågor angående informationen och också fått frågorna besvarade. Jag intygar 
mitt samtycke om att vara med i denna studie. 
 
Mitt namn: <infoga deltagarens namn> 
 
Min signatur: <infoga deltagarens signatur> 
 
Datum: <infoga dagens datum> 
 
Jag intygar att deltagaren har tagit del av ovanstående information, haft möjlighet att 
ställa frågor och fått frågorna besvarade efter min bästa förmåga. Jag intygar även att 
deltagaren inte har tvingats till att delta i dagboksundersökningen utan deltar av egen 
fri vilja.  
 
En kopia av detta dokument kommer att ges alternativt skickas till deltagaren. 
 
Mitt namn: <infoga forskarens namn> 
 
Min signatur: <infoga forskarens signatur> 
 
Datum: <infoga dagens datum> 
 



 

   
 

 
Bilaga 2 – Informerat samtycke intervjuer 
Detta är ett skriftligt informerat samtycke för: <infoga informantens namn> 
 
Detta dokument för skriftligt informerat samtycke gäller informanter som deltar i 
semistrukturerade intervjuer gällande upplevelser och användning av sociala medier. 
 
1 Introduktion och syfte 
Vi heter Julia Sjöberg och Selma Kohnić och utför en studie kring digitalt inföddas 
upplevelser och användning av sociala medier som vårt examensarbete i informatik på 
kandidatnivå, med inriktning interaktionsdesign, på Linnéuniversitetet. Den här 
intervjun är en del av studien och kommer att till största del bestå av öppna frågor som 
uppmuntrar till diskussion och berättande utifrån ditt subjektiva perspektiv. Hur 
mycket som du väljer att berätta är helt upp till dig och du har rätt att inte svara på 
specifika frågor om du inte vill det. Du kan när som helst avbryta intervjun. Om du inte 
förstår en fråga, ett begrepp eller något annat kommer en förklaring till detta att ges. 
 
Målet med intervjun är att få en större förståelse för dina upplevelser och användning 
av sociala medier, vilka faktorer som påverkar upplevelsen och användningen och om 
det finns något behov för ett hjälpmedel som kan förbättra dina upplevelser och 
användning. 
 
Du har blivit utvald som informant eftersom du är en del av målgruppen för studien. 
Du är alltså digitalt infödd, har goda tekniska kunskaper och ett stort intresse för 
sociala medier. 
 
2 Genomförande 
Under intervjun kommer jag, antingen Julia eller Selma, att ställa frågor där du får 
berätta allmän information om dig själv, generell information gällande dina 
upplevelser och användning av sociala medier, din attityd och påverkan gentemot 
användning av sociala medier, din sociala omkrets påverkan gällande din användning 
av sociala medier och din upplevda kontroll över din användning av sociala medier. 
Vid behov kommer eventuella följdfrågor att ställas för en ökad förståelse av dina 
upplevelser och tankar. 
 
Intervjun kommer att utföras individuellt med dig som informant och någon av oss 
som intervjuare. Inga individuella namn kommer att kunna identifieras direkt i 
resultaten utan de kommer att analyseras konfidentiellt för att sedan sammanställas och 
användas i studien och då också i C-uppsatsen. Intervjun kommer att spelas in och 
transkriberas för att undvika feltolkningar och för att lättare kunna analysera 
materialet. All personlig information kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjun 
beräknas ta mellan 30 och 60 minuter beroende på din tillgängliga tid och hur pass 
utförliga svar du kommer att ge på frågorna. Du kan avbryta intervjun när som helst, 
oavsett anledning. 



 

   
 

 
3 Resultat 
Resultatet av intervjun kommer att ge oss en djupare förståelse för dina upplevelser 
och användning av sociala medier, vad som påverkar upplevelserna och användningen 
samt om ett hjälpmedel för bättre upplevelser och användning av sociala medier 
behövs och vad det i så fall skulle kunna innehålla. Vidare kommer resultatet att 
analyseras tillsammans med andra informanters resultat samt delas med studenter i 
kursen “Examensarbete i informatik på kandidatnivå, inriktning interaktionsdesign”, 
examinator av kursen, handledare och läraropponenter. C-uppsatsen kommer att 
publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), vilket är en offentlig databas. 
 
Kom ihåg att du när som helst kan avbryta intervjun, oavsett anledning. Är det något 
som är oklart får du gärna ställa frågor.  
 
Intyg informerat samtycke 
Jag har läst föregående information eller fått det läst för mig. Jag har haft möjlighet att 
ställa frågor angående informationen och också fått frågorna besvarade. Jag intygar 
mitt samtycke om att vara med i denna studie. 
 
Mitt namn: <infoga informantens namn> 
 
Min signatur: <infoga informantens signatur> 
 
Datum: <infoga dagens datum> 
 
Jag intygar att informanten har tagit del av ovanstående information, haft möjlighet att 
ställa frågor och fått frågorna besvarade efter min bästa förmåga. Jag intygar även att 
informanten inte har tvingats till att delta i intervjun utan deltar av egen fri vilja.  
 
En kopia av detta dokument kommer att ges alternativt skickas till informanten. 
 
Mitt namn: <infoga intervjuarens namn> 
 
Min signatur: <infoga intervjuarens signatur> 
 
Datum: <infoga dagens datum> 
 
  



 

   
 

Bilaga 3 – Intervjufrågor 
Tack så mycket för att du valt att delta i den här intervjun. Vi har precis läst igenom 
samtycket och skrivit på det. Stämmer det? 
 
1. Allmän information 

Den här delen avser allmän information om informanten. 
 

1.1. Vad heter du? 
1.2. Hur gammal är du? 
1.3. Vad identifierar du dig som? 
1.4. Vad är din huvudsyssla om vardagarna? 
1.5. Vilket land bor du i? 

 
2. Sociala medier som daglig rutin 

Den här delen avser generell information gällande informantens användning av 
sociala medier 

 
2.1. Vilka sociala medier använder du? 
2.2. Hur ofta uppskattningsvis kollar du sociala medier dagligen? 
2.3. Hur många timmar om dagen använder du sociala medier? 
2.4. Vilken tid på dygnet använder du sociala medier mest? 
2.5. Hur ofta får du aviseringar från sociala medier? 
2.6. Vad gör du om du får en avisering från något socialt medie? 

2.6.1. Spelar det någon roll vilken tid på dygnet det är, gör du ändå samma sak? 
2.7. Vad brukar trigga ditt användande av sociala medier?  
2.8. Varför använder du sociala medier? 
2.9. Vad använder du sociala medier till? 
2.10. Hur upplever du att det känns när du inte har använt sociala medier under 

en längre period än vad som är normalt för dig? 
2.11. Hur tror du det skulle påverka dig om du inte kunde/fick använda sociala 

medier under en längre period? 
 

3. Attityd 
Den här delen avser informantens attityder och deras påverkan gentemot 
användning av sociala medier 

 
3.1. Varför började du använda sociala medier? 
3.2. Tycker du att sociala medier har positiva effekter? Vilka? 
3.3. Tycker du att sociala medier har positiva effekter när det gäller hälsa? Vilka? 
3.4. Tycker du att sociala medier har negativa effekter? Vilka? 
3.5. Tycker du att sociala medier har negativa effekter när det gäller hälsa? Vilka? 
3.6. Hur ser du på/vad tycker du om användning av sociala medier i allmänhet? 
3.7. Hur ser du på din egen användning av sociala medier? 
 



 

   
 

4. Social påverkan 
Den här delen avser informantens sociala påverkan gällande hens användning av 
sociala medier 
 
4.1. Anser du att du använder sociala medier mer eller mindre än andra i din ålder 

och omgivning? 
4.2. Hur ofta upplever du att din sociala omkrets använder sig av sociala medier? 
4.3. Påverkar din sociala omkrets åsikter din användning av sociala medier? 
4.4. Har du någon gång använt dig av sociala medier då det inte ansetts som 

acceptabelt socialt? Har dina vänner eller familj gjort det? 
4.4.1. Hur kändes det? 
4.4.2. Ser du det som något positivt eller negativt? 

 
5. Upplevd beteendekontroll 

Den här delen avser informantens upplevda beteendekontroll och hur den påverkar 
användning av sociala medier 
 
5.1. Upplever du att du har kontroll över din användning av sociala medier? 
5.2. Upplever du att sociala medier kräver kunskaper kring något/några ämnen? 
5.3. Är du medveten om hur mycket du använder sociala medier? 
5.4. Är det ett medvetet val att du använder sociala medier? 
5.5. Finns det något socialt medie som du inte använder? Vilket? 
5.6. Har du någon gång gjort medvetna val/ändringar kring ditt användande av 

sociala medier? 
5.7. Skulle du vilja göra medvetna val/ändringar kring ditt användande av sociala 

medier? 
5.8. Anser du att du behöver/borde göra några förändringar i ditt användande av 

sociala medier? 
5.9. Upplever du att du är beroende av sociala medier? 
5.10. Upplever du att du känner dig stressad av sociala medier? 
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