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Sammanfattning 
Denna studie ger ökad kunskap om hur en digital artefakt inom sociala medier skulle kunna 
uppmuntra till äkthet, som en motpol till profilering för att skapa en balans mellan profilering 
och äkthet. Studien barhandlar området “hur och varför användare presenterar sig och för sig på 
ett visst vis i sociala medier”. Detta förstås och diskuteras med hjälp av de två ändpunkterna 
äkthet och profilering. Studien berör även designerns roll i detta sammanhang. 
 

Studien undersöker området genom en litteraturstudie, samt en egen kvalitativ studie i form av 
semistrukturerade gruppintervjuer. Studien visar att intressenterna upplever de att sociala medier 
utgör en viss press till profilering. Offentliga miljöer visar sig gynna profilering, medans mindre 
sammanhang gynnar äkthet. Vad gäller kommunikationsformer så gynnas profilering i de 
kommunikationsformer som kommer så långt ifrån det fysiskt verkliga mötet som möjligt, 
medans äkthet gynnas i de kommunikationsformer som upplevs komma så nära det fysiskt 
verkliga mötet som möjligt.  
 
Studien föreslår att en digital artefakt inom sociala medier som syftar till att uppmuntra till äkthet 
bör skapa en trygg miljö, där allt inte alltid är till för alla och där kommunikationsformer som 
främjar äkthet uppmuntras. 
 
Nyckelord 
Teknikkultur, Digitala artefakter, Informatik, Profilering, Äkthet, Transparans, Sociala medier, 
Kultur, Teknik 
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Abstract 
This thesis gives increased knowledge of how a digital artifact in social media might encourage 
genuineness, as an antithesis to profiling in order to create a balance between profiling and 
genuineness. The thesis treats the area of “ how and why we present ourselves in a certain way in 
social media”. This is understood and discussed with the help of two endpoints; profiling and 
genuinness in social media. The study also discusses the role of the designer in this context. 
 

The thesis explores the area through a literature, but also conduct its own study in the form of 
semistructured group interviews. The study shows that stakeholders feels pressure to profiling 
from social media. Public areas seems to benefit profiling, while smaller context favors 
genuinness. When it comes to the form of communication it seems that profiling is favored from 
the forms of communication that come as far from the physically real meeting as possible, while 
the communicatonforms that provide the experiences similar to a physically real meeting is 
perceived to be the most genuine.  
 
The thesis suggests that an digital artefact in social media that aim to encourage genuinness 
should create a safe environment, where everything is not always for everyone and where the 
forms of communication that promotes genuinness is encouraged. 
 
Keywords 
Technological culture , Digital artifacts , Informatics , Profiling , Genuinness , Transparency , 
Social Media, Culture, Technology 
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INTRODUKTION 
Sociala medier är en snabbt växande del i dagens samhälle och kultur (Solis, 2011, s 19, 23, ). 
Sociala medier uppmuntrar oss att vara effektiva i våra relationer genom att be oss att skapa 
profiler (Turkle, 2011, s 180), vilket innebär förenklade versioner av oss själva (Turkle, 2011, s 
185). Profileringen som sociala medier erbjuder oss innebär att vi kan redigera vår digitala bild 
utåt tills att vi ser ut att vara de vi vill vara (Turkle, 2011). Det går på så vis “snabbare och 
effektivare” att bli den som användaren i fråga, vill vara. Vilket i sig även innebär att sociala 
medier erbjuder och möjliggör ett kvantitativt och effektivt sätt att vara social på. Sociala medier 
gör det enklare att skapa många relationer (Turkle, 2011, s 285). Det tar även mindre tid att lära 
känna en förenklad version (profil) av en människa jämfört med att lära känna människan med 
hela dess komplexitet i en “fysisk värld” (Turkle, 2011, s 288). Därför kan profilering på ett vis 
upplevas vara ett mycket effektivt sätt att nätverka på, utifrån att det blir förenklade versioner av 
oss själva som möter förenklade versioner av andra (Turkle, 2011, s 185). Dessutom så kan vi 
kommunicera med många samtidigt. Sociala medier uppmuntrar till att dela med oss av vad vi än 
tänker på när vi tänker på det, samt hjälper oss sedan att nå ut till så många som möjligt med det 
(Turkle, 2011, s 276). En baksida är att vi hanterar individer som massa, och våra 
facebookvänner riskerar bli mer av fans och följare, snarare än “riktiga” vänner (Turkle, 2011, s 
168). 
 

”we are together even when we are alone” (Turkle, 2011, s 169) 
 
Via teknikkulturen kan också uppfattas sträva efter att allt och alla ska vara så effektiva som 
möjligt. Detta genom att multitaska så mycket utav det vi tar oss för som möjligt, vare sig det 
handlar om jobb intressen eller om det kommer till kommunikation med vänner och familj 
(Turkle, 2011, s 280). Kanske eftersom teknikkulturens individualistiska ideal mäts i måtten av 
personliga åstadkommanden, så som karriär, rikedom, självbild och konsumism (Cohen, 2013). 
Det finns en risk här att ingen hinner med, ingen räcker till och ingen uppnår idealet. Detta 
samtidigt som tekniken erbjuder oss illusionen av att det är möjligt, genom just multitasking 
(Turkle, 2011, s 163). Men de som multitaskar presterar inte fullt ut på någon utav de uppgifter 
som de försöker göra parallellt  (Ophir et. al. 2009). Människan multitaskar dock gärna eftersom 
det aktiverar belöningscentrat i hjärnan och vi känner oss extra produktiva och duktiga (Turkle, 
2011, s 163). 
 

”too much is possible” (Turkle, 2011, s 164) 
 
Många av oss älskar att tekniken erbjuder oss enklare sätt att multitaska, samtidigt som våra 
kroppar inte alltid orkar med (Turkle, 2011, s 163), och vi presterar sämre trots att vi känner oss 
mer effektiva (Ophir et. al. 2009). Vad som händer är att vi oreflekterat dras med i det kulturella 
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mönstret och byter ut kvalitet mot kvantitet i uppgifter såväl som i kommunikationen med 
varandra (Turkle 2011, s 16). 
 
Det kulturella mönstret kan innebära att vi släpper mer och mer taget om ”kunskapen om hur 
nära och intim vänskap byggs upp”, (Turkle, 2011) och istället samlar på så många vänner som 
möjligt. Vi skryter om hur många vänner vi har på Facebook, samtidigt som undersökningar 
visar att vi upplever oss ha färre vänner än någonsin (McPherson et al. 2006), vilket skapar 
paradoxen att vi då kan påstå oss ha många vänner när vi samtidigt är ensamma (Turkle, 2011, s 
12). Detta trots att vi ständigt är uppkopplade till varandra (Turkle, 2011, s 169). På så vis så 
bidrar sociala plattformar till en form av social isolering (Turkle, 2011, s 280), vilket i sin tur 
riskerar att resultera i depression (Liu et al. 2012), vilket är en form av psykisk ohälsa som blir 
allt mer vanlig (Salmi, et al. 2013, s 29) och dessutom är ett växande fokhälsoproblem (Salmi, et 
al. 2013, s 29). 
 
Att bättre förstå “hur och varför användare presenterar sig och för sig på ett visst vis i sociala 
medier” är viktigt eftersom kulturen av att profilera sig lätt leder till bieffekter såsom ångest och 
social isolering (Turkle, 2011, s 280, 242), vilket leder till depression (Liu et al. 2012). 
Mätningar av den svenska folkhälsan visar även att depression dessutom är en av de psykiska 
sjukdomar som ökat drastiskt (Salmi, et al. 2013, s 29). Utöver depression så kan även det föra 
med sig stress (Turkle, 2011, 243), vilket även själva Informationsöverbelastningen i sig också 
orsakar (Thomée et al., 2007) (Speier, Valacich & Vessey,1999). Att teknikkulturen, det vill säga 
hur vi använder tekniken även bidrar till stress är också allvarligt eftersom stressrelaterad ohälsa 
är en vanlig orsak till långtidssjukskrivningar (Åsberg, et al. 2010). Dessa bieffekter måste därför 
tas på allvar, inte minst av oss som designar teknik då vi har ett ansvar som följer med att vi kan 
påverka teknikkulturen genom vår design (Nelson,Stolterman, 2012, s158).  
 

“We have to love our technology enough to describe it accurately.  
And we have to love ourselves enough to confront technology’s true effects on us.” 

(Turkle, 2011, s243) 
 
Denna studie syftar till att skapa en bättre förståelse för fenomenet “hur och varför användare 
presenterar sig och för sig på ett visst vis i sociala medier”. För att få en ökad förståelse för 
fenomenet tar studien utgångspunkt i två möjliga ändpunkter i en skala som kan sättas i motsats 
till varandra.  Den ena ändpunkten benämner studien som profilering, med vilket menas att 
användaren medvetet skapar en digital persona, vilket ofta är en idealbild som vi gärna vill utge 
oss för att vara (Turkle 2011, s 153) som på olika sätt används till sin egen fördel. Så som 
beskrivits ovan så uppmuntrar ofta digitala artefakter i formen av sociala medier oss till att skapa 
dessa ytliga och förenklade versioner av oss själva (Turkle, 2011, s 185). Vilket kan sättas i 
motsats till den andra ändpunkten benämnd äkthet, dvs. att våga vara oss själva med alla våra fel 
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och brister. Notera att studien behandlar fenomenet, dels utifrån aspekten kring hur kulturen 
påverkar tekniken, men även utifån aspekten hur tekniken påverkar kulturen. Eftersom tekniken 
designas och används av människor, vars agerande och värderingar många gånger utgörs av den 
kultur de lever i, så är det just den kultur som kommer att  göra sig synlig i tekniken. 
 
Studien undersöker och beskriver ovan beskrivna fenomen, samt föreslår på vilket sätt detta 
skulle kunna hanteras genom att presentera en designbrief som har sin grund i den insamlade 
datan för studien.  
 
Sammanfattning av studiens metod  
Studien tar sig an den beskrivna problematiken genom att undersöka problemområdet via en 
litteraturstudie. Till literaturstudien genomförs även egna empiriska undersökningar via fyra 
semistrukturerade gruppintervjuer där intressenter får uttrycka hur de uppfattar “hur och varför 
användare presenterar sig och för sig på ett visst vis i sociala medier”. Samtliga intervjuer 
avslutas med en brainstorming för att undersöka intressenternas uppfattning om hur och om 
tekniken skulle kunna eller borde bidra med en bättre balans mellan profilering och äkthet.  
 
Denna studie är inom informatik 
Studien ifråga behandlar de sociala aspekterna i användandet av artefakter, vilket är en viktig och 
ursprunglig del av informatiken (Dalhlbom, B, 1996). Informatik är även ett område som 
studerar organisationer och de sociala aspekterna av dessa snarare än artefakten i sig, den sortens 
informatiker är även kallade Infologiska systemare (Langefors, 1995). Ur detta perspektiv har 
flera olika grenar eller inriktningar inom informatik tillkommit.  
 
Denna studuen berör informatikdiskursen som Brian Solis (2011) behandlar, det vill säga, vikten 
av att vara vara sig själv, det vill säga att vara äkta, för att kunna skapa hållbara 
företagsrelationer (Solis, 2011). Han ger även vägledning till hur äkthet kan praktiseras (vilket 
Solis benämner som “authenticity” och  “transparency”)) i sociala medier genom att vara öppen, 
ärlig, transparent och engagerad (Solis, 2011, s 23). Han menar även att dessa ord är 
utrotningshotade och därför viktiga att verkligen praktisera (Solis, 2011, s 21). Studien ifråga 
delar Solis intresse för transparans och äkthet i sociala medier,  men behandlar inte specifikt 
företagsvärden, då den istället utgår från människan och samhället i förhållande till användandet 
av sociala medier.  
 
Som är synligt i introduktionen så används Sherry Turkles forskning som grund i denna studie. 
Hon är professor i de sociala studierna av teknologi vid MIT (Massachusetts Institute of 
Technology). Hennes forskning är inom den fundamentala delen av informatik, det vill säga de 
sociala aspekterna i användandet av artefakter (Dalhlbom, B, 1996). Anledningen till att studien 
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har just henne som grund är att hennes forskning berör större delen av det område som denna 
studie behandlar. Förhoppningen är att hennes ca 30 år långa forskning av området, vilket 
innefattande grundliga observationer och hundratals intervjuer, kan stå som ett stöd för denna 
betydligt mindre omfattande forskning av samma intresseområde. Kortfattat så undersöker och 
beskriver Turkle (2011) bieffekter av en teknikkultur där äkthet saknas och profilering används 
för att kunna gömma oss från varandra samtidigt som vi ständigt är uppkopplade till varandra för 
att inte vara ensamma. Hon vänder sig mot hur vi idag använder tekniken, men är optimistisk till 
våra möjligheter att förändra vårt användande av digitala artefakter på ett för oss och våra 
relationer fördelaktigt sätt. 
 
I förhållande till informatik så är det principiella bidraget från denna studie en ökad förståelse för 
“hur och varför användare presenterar sig och för sig på ett visst vis i sociala medier”. Detta 
bidrar till i vilken rikting som designers måste sträva för att kunna stödja användarnas 
problematik med att hitta en balans mellan äkthet och profilering i sociala medier. En ökad 
medvetenhet i designandet såväl som i användandet skulle kunna avhjälpa de dokumenterade 
negativa effekterna som profilering leder till i avskildhet från äkthet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Studiens begrepp 
Teknikkulturen  Kulturen av hur vi använder digitala artefakter 
Tekniken  Digitala artefakter 
Profilering  Att skapa en persona, profil eller avatar av sig själv 
Äkthet  Att vara sig själv med alla styrkor såväl som alla fel och brister  
Kommunikationsform formen av kommunikation, exempelvis text eller röst 
Teknostress  Detta är ett samlingsord för de bieffekter som tekniken påstås bidra med 
Desiderata  Det önskade utfallet (Nelson,Stolterman, 2012, s107) 
Datormedierad  När någon form av dator (tex smartphone, laptop eller stationär dator) används 
som en kanal för kommunikation av olika former så är den kommunikationen datormedierad. 
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PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
Området för studien är “hur och varför användare presenterar sig och för sig på ett visst vis i 
sociala medier”. Det identifierade problemet som studien utgår ifrån är att digitala artefakter 
inom sociala medier inte uppmuntrar till en balans mellan äkthet och profilering, utan 
uppmuntrar snarare till profilering (Turkle, 2011, s 180). Studien syftar till att skapa en bättre 
förståelse för problemområdet “hur och varför användare presenterar sig och för sig på ett visst 
vis i sociala medier”, genom att upplysa om de negativa konsekvenserna av profilering. Detta för 
att sedan föreslå äkthet i sociala medier som en kontrast.  
 
Syftet är inte att på något sätt eliminera profilering, snarare att underlätta för en balans mellan 
profilering och äkthet. Istället för att endast uppmuntra till profilering och ytliga kontakter så 
skulle vi kunna skapa teknik och en kultur som också uppmuntrar till en större mängd av äkthet. 
Detta skulle kunna skapa en kultur som vid sidan av profilering också tydligt bejakar och 
värderar vänskap framför nätverkande, familj framför status och gemenskapen framför jaget.  
 
Denna studie belyser särskilt designerns roll i det problemområde som beskrivs. Detta med syfte 
att skapa en medvetenhet av deras ansvar, men också för att kunna använda den medvetenheten 
för att kunna peka i en annan riktning för framtida design. Studien undersöker och föreslår på 
vilket sätt detta skulle kunna yttra sig genom att presentera en designbrief som har sin grund i 
den insamlade datan för studien.  
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Frågeställning  
 
(Hur) kan en digital artefakt inom sociala medier uppmuntra till äkthet som en motpol till 
profilering för att skapa balans mellan profilering och äkthet?  
 
För att svara på frågeställningen så använder sig studien av följande delfrågor: 
 

1. Vilken uppfattning har användare av sociala medier om profilering och äkthet?  

2. Uppfattas sociala medier uppmuntra mer till profilering än äkthet? 

3. I vilka sammanhang uppträder eller gynnas äkthet respektive profilering? 

4. Vilka kommunikationsformer föredras och varför?  

5. Vilka kommunikationsformer upplevs uppmuntra till äkthet och vad är det som gör att de 

upplevs göra det?  

6. Vad är god balans mellan profilering och äkthet? 

 
Fråga NR 1 besvaras via gruppintervjuer 
Fråga NR 2 besvaras via intervjuerna. 
Fråga NR 3 besvaras via intervjuerna. 
Fråga NR 4 besvaras via intervjuerna. 
Fråga NR 5 besvaras via intervjuerna. 
Fråga NR 6 besvaras via analys och diskussion av intervjuresultatet tillsammans med 
litteraturstudieresultatet.  
 
Sammantaget ger svaren på forskningsfrågorna också underlaget för den designbrief som studien 
föreslår. Till denna del designdel av min studie så används också brainstormingresultatet som 
togs fram tillsammans med intressenterna.  
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LITTERATURGENOMGÅNG 
Nedan följer en genomgång av litteraturen eller teorin bakom studien. Litteraturgenomgången 
berör att kulturen påverkar användandet av digitala artefakter, men även att digitala artefakter i 
sig påverkar hur de används, genom det sätt de antyder att de ska användas (Norman, 2002). Hur 
artefakten antyder att den ska användas är dock upp till designern för artefakten i fråga, och 
konsekvenserna av detta är därför i stor utsträckning designerns ansvar (Nelson,Stolterman, 
2012). Hur kulturen påverkar användandet av artefakter och hur användandet av artefakter 
påverkar kulturen är nära sammanvävt och går inte alltid helt att skiljas åt då det bildar en form 
av kretslopp där det ena ger näring åt det andra; Tekniken blir en del av kulturen och kulturen 
blir en del av tekniken. Däremot så kan de båda aspekterna användas för att skapa en djupare 
förståelse för ämnet, vilket är anledningen till uppdelningen i den litteraturgenomgång som följer 
nedan. 
 
1 Teknikkulturens påverkan 
(kulturens påverkan på användandet av digitala artefakter) 
Denna första del i litteraturgenomgången berör hur kulturen påverkar användandet av digitala 
artefakter och vad detta för med sig. 
 

1.1 Effektivisering 
Sherry Turkle, professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, hävdar 
i sin bok Alone Together (2011) att multitaskingen, det vill säga att göra mer än en sak 
samtidigt, har blivit allt vanligare och att detta drar vår uppmärksamhet från varandra och 
mot tekniken (s 267). Vi vänder oss till tekniken för att skydda oss från livets rusande fart, 
vi hinner inte med, men tekniken gör oss mer upptagna än någonsin (Turkle, 2011, s 17). 
Hon förklarar att en anledning till att vi multitaskar är eftersom det aktiverar 
belöningscentrat i hjärnan och vi därför känner oss extra produktiva och duktiga (Turkle, 
2011, s 163). Detta behov av att multitaska är en del i den komplexa teknikkulturen och 
påverkar starkt vårt sätt att använda tekniken. 
 

“Technology helps us manage life stresses but generates anxieties of its own” 
(Turkle, 2011, s 243) 

 
Turkle (2011) förklarar att vi länge vänt oss till tekniken för att effektivisera vårt arbete 
genom multitasking, men att vi nu även söker effektivitet i våra relationer ( s 16). Vi 
multitaskar våra relationer, inte bara i sociala medier med många konversationer igång eller 
genom att kommunicera till våra vänner som en massa av följare i ett flöde (Turkle, 2011, s 
168), utan även samtidigt som vi umgås ansikte mot ansikte med andra (Turkle, 2011, s 
267). Hon menar därför att vi många gånger är psykiskt frånvarande även om vi är fysiskt 
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närvarande (Turkle, 2011, s 267). Denna splittring och minskning av närvaro till varje 
person beror troligvis på på att vi multitaskar i våra relationer. Eyal Ophir, Clifford Nass 
och Anthony Wagner förklarar nämligen i sin artikel “Cognitive Control in Media 
Multitaskers” (2009) att när vi multitaskar så delar vi vår uppmärksamhet mellan flera 
saker eller personer, vi har inte full uppmärksamhet på något av de saker som vi delar vår 
uppmärksamhet emellan och presterar därmed inte fullt ut i något av det (Ophir et. al. 
2009). Turkle menar även att detta ökande fenomenet med multitasking orsakar att den 
fulla uppmärksamheten från varandra blir allt mer sällsynt och efterlängtad (Turkle, 2011, s 
266).  
 
1.2 Profilering 
Med profilering menas fenomenet av att skapa en profil, vilket innebär att skapa en 
förenklad, digital version av sig själv (Turkle, 2011, s 185). Men många gånger så blir 
profilen en idealbild av sig själv även om intentionen är att skapa en bild av sig själv 
(Turkle, 2011, s 153). Turkle (2011) beskriver att skapa en profil som att skapa en platt och 
reducerad version av sig själv (s 18).  
 

“On social networks, people are reduced to their profiles” 
(Turkle, 2011, s 18) 

 
Hon menar även att det är just i samband med att användaren skapar en profil av sig själv 
som denne riskerar att intimiteten och enskildheten bleknar. Hon tillägger även att den 
digitala identiteten som vi skapar i sociala medier kan komma att kännas som vår riktiga 
identitet, (Turkle, 2011, s 12). Medvetet eller omedvetet så kan även profileringen i 
kombination med att kommunikation i realtid undviks med hjälp av textkommunikation, 
leda till ett sätt att gömma sig bakom skärmen (Turkle, 2011, s 1). Denna känsla av 
anonymitet gör det lättare att öppna sig, då skärmen kan ge en upplevelse av immunitet och 
skydd. Dessutom så kan skärmen göra att användaren upplever sig  mindre bunden av 
förväntningar som annars upplevs i ett samtal ansikte mot ansikte (Turkle, 2011, s 188). 
Turkle menar även att teknologins erbjudande av att kunna gömma sig bakom skärmen och 
kontrollera hur vi uppfattas och vad vi säger ger oss illusionen av att vi kan uppnå vår dröm 
om att aldrig vara ensamma, men alltid ha kontroll (Turkle, 2011, s 157). Men drömmen 
kräver att vi offrar vet fysiskt verkliga mötet, då detta inte kan ske ansikte mot ansikte 
(Turkle, 2011, s 157). 
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1.3 Effektiva relationer 
Vi kommunicerar online eftersom vi anser oss vara för upptagna, men spenderar i 
slutändan mer tid med digitala artefakter och mindre med varandra (Turkle, 2011, s 181). 
Turkle beskriver hur vi vill bli mer effektiva i våra relationer (Turkle, 2011, s 16), vilket 
hon menar att sociala medier möjliggör (Turkle, 2011, s 285) genom profilering eftersom 
det tar mindre tid att lära känna en förenklad version (profil) av en människa jämfört med 
att lära känna människan med hela dess komplexitet i en “fysisk värld” (Turkle, 2011, s 
288).  
 
“We have long turned to technology to make us more efficient in work; now...we want it to 

make us more efficient in our private lives.” 
(Turkle, 2011, s 16) 

 
Hon förklarar att vad som händer är att vi oreflekterat dras med i det kulturella mönstret 
och byter ut kvalitet mot kvantitet i uppgifter såväl som i kommunikationen med varandra 
(Turkle 2011).  Turkle förklarar med andra ord att sociala medier har bytt ut den djupa 
meningen av konversationen mot att ”hålla kontakten”(Turkle, 2011, s 16), Hon menar 
även att denna reducering av relationer som sker i sociala medier inte längre är något vi 
klagar över utan något vi vill ha (Turkle, 2011, s 17). Vi söker oss till sociala medier för att 
skydda oss från ensamhet (Turkle, 2011, s 13), men osäkerheten kring huruvida vi är 
närmre eller längre ifrån varandra växer (Turkle, 2011, s 14). 
 
1.4 Val av kommunikationsform 
 Turkle (2011) beskriver teknikkulturens (kulturen kring hur vi använder tekniken) tendens 
av att användare på olika sätt flyr från att mötas ansikte mot ansikte (Turkle, 2011, s 178) 
och gömmer sig istället bakom skärmen (Turkle, 2011, s 187). Dels så flyr många i dag ett 
telefonsamtal, då det inte går att kontrollera vad som sägs i realtid på samma sätt som i en 
textkommunikation (Turkle, 2011, s 271). Turkle beskriver att många upplever att ett 
samtal känns läskigt och utom kontroll (Turkle, 2011, s 290), och att de även är rädda för 
att ett samtal avslöjar för mycket av en själv (Turkle, 2011, s 188). Trots att det är lätt att 
missförstå och såra varandra i textmeddelanden, vilket leder till långa och utdragna 
textkonversationer (Turkle, 2011, s 167) så förklarar Turkle (2011) att de flesta beskiver 
fördelarna som övervägande. Ett textmeddelande upplevs vara snabbare och smidigare 
(Turkle, 2011, s 11) och det effektivaste sättet att reducera och effektivisera sina kontakter 
(Turkle, 2011, s 202) samtidigt som det erbjuder lagom mycket till gång och lagom mycket 
kontroll (Turkle, 2011, s 15). Hon menar därför att textkommunikation blivit valet av 
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kommunikationsform framför röstsamtalet i dag (Turkle, 2011, s 11), vilket hon ser som 
oroväckande eftersom vi då tar avstånd från varandra (Turkle, 2011, s 206, 268).  
 
Turkle beskriver vår kultur av att hålla kontakten över sociala medier som att världen är 
full av “Goldielocks”, vilket hon beskriver är den moderna människan som använder olika 
former av textkommunikation för att kunna umgås med många samtidigt, men på lagom 
avstånd; inte för nära och samtidigt inte för långt bort (Turkle, 2011, s 15). Vi använder 
med andra ord kommunikationsformer för att på olika sätt kontrollera intimiteten i våra 
relationer (Turkle, 2011, s 13). Hon menar att vi har en begäran efter att kunna kontrollera 
våra kontakter och relationer (Turkle, 2011, s 13), vilket hon menar bidrar med reducera 
våra relationer till endast kontakter (Turkle, 2011, s 16). Detta beskriver hon som 
cyberintimitet som blir cyberenskildhet (Turkle, 2011, s 16). 
 
Hon menar även att anledningen till att textkommunikation är så förfösisk är att det utgör 
både ett löfte om att meddelandet kommer nå personen i fråga i princip direkt och ett krav 
om att personen ska svara ganska omgående oavsett om den egentligen är upptagen eller 
inte (Turkle, 2011, s 265), vilket också är en av anledningarna till att det är så stressande 
(Turkle, 2011, s 13). 
 
Hon anser sig dock vara optimistisk inför hur framtidens kommunikation kommer se ut, 
eftersom hon sett att den yngre generationen visat på tecken att vilja förändra detta (Turkle, 
2011, s 294). 
 
1.5 Teknostress 
Ett annat sätt att gömma sig bakom skärmen är som ovan nämnt att profilera sig. Turkle 
(2011) förklarar att om denna tendens tar överhand så kan det i längden leda till social 
isolering (Turkle, 2011, s 280). Dessa konsekvenser gör sig synliga i Miller McPhersons, 
Lynn SmithLovin och  Matthew E Brashears (2006) studie som visar att antalet nära 
relationer, till vänner såväl som till släktingar minskat drastiskt.Denna studie visar även att 
antalet personer som upplevde att de inte har någon att vända sig till för att prata om saker 
som är viktiga för en, fördubblades från år 1985 till år 2004 (McPherson et al. 2006). 
 
Social isolering bidrar i sin tur med att minska nivån av myelinbildande celler i den delen 
av hjärnan som styr emotionella och kognitiva beteenden. Det visar hjärnforskning som 
utfördes av Jia Liu, Karen Dietz, Jacqueline M DeLoyht, Xiomara Pedre, Dipti Kelkar, 
Jasbir Kaur, Vincent Vialou, Mary Kay Lobo, David M Dietz, Eric J Nestler, Jeffrey 
Dupree och Patrizia Casaccia (2012). Detta visar att social isolering på så vis leder till samt 
upprätthåller depression (Liu et al. 2012). Socialstyrelsen visade även i sin 
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underlagsrapport till barns och ungas hälsa för 2013 att depression i sin tur är en del av ett 
växande folkhälsoproblem (Salmi, et al. 2013, s 29).  
 

We build technologies that leave us vulnerable in new ways 
(Turkle, 2011, s 235) 

 
Utöver depression så tillägger Turkle att ångerst är en del av teknikkulturen, den nya 
kulturen av att ständigt vara uppkopplad (Turkle, 2011, s 242). Hon menar att även om 
tekniken hjälper oss att hantera den stress som livet ibland för med sig, så bidrar den med 
ångerst i sig (Turkle, 2011, s 243). Hon nämner i sin bok Alone Together(2011) några 
exempel på detta, bland andra; ångersten som kan bli om vi någon gång inte skulle ha 
tillgång till tekniken (Turkle, 2011, s 242), ångersten av att det som finns på sociala medier 
stannar för alltid (Turkle, 2011, s 260) ,  stressen som orsakas av att “för mycket” nu är 
möjligt med hjälp av tekniken (Turkle, 2011, s 264), stressen och pressen av att ständigt 
leva upp till sin profil (Turkle, 2011, s 185), stressen av den takt som tekniken möjliggör 
(Turkle, 2011, s 280), men även stressen av att alltid vara tillgänglig med teknik som alltid 
är på och alltid med (Turkle, 2011, s 164), .  
 
Sara Thomée, Mats Eklöf, Ewa Gustafsson, Ralph Nilsson och Mats Hagberg (2007) visar 
även att själva informationsöverbelastningen som användandet av informationsteknink och 
kommunikationsteknik för med sig, även orsakar stress (Thomée et al., 2007). Vad gäller 
stress så förklarar även Marie Åsberg Tom Grape, Ingvar Krakau, Åke Nygren, Margareta 
Rodhe, Anders Wahlberg och Peter Währborg (2010) i sin artikel “Stress som orsak till 
psykisk ohälsa” i “Klinik och vetenskap” att stress leder till psykisk ohälsa samt att 
stressrelaterad ohälsa även är en vanlig orsak till långtidssjukskrivningar (Åsberg, et al. 
2010). 
 
Med andra ord så påverkar teknikkulturens tendens av att gömma sig bakom skärmen både 
oss själva i form av psykisk ohälsa och våra relationer i reducering av närhet, 
uppmärksamhet och kvalitet. Detta påverkar även sammantaget i slutändan även samhället, 
eftersom bieffekterna även anses vara växande problem i den svenska folkhälsan (Salmi, et 
al. 2013, s 29) samt bidrar med långtidssjukskrivningar (Åsberg, et al. 2010). Dessa 
biverkningar som orsakas av användandet av digitala artefakter kallas sammantaget för 
teknostress (Weil & Rosen, 1997).  
 
Varför vi trotts alla bieffekter inte bör lägga ned sociala medier utan istället använda det för 
att uppmuntra till att träffas mer i verkligheten är eftersom det är just det sociala umgänget 
som faktiskt kan skydda oss mot stress. Detta visar Markus Heinrichs, Thomas 
Baumgartner, Clemens Kirschbaum, och Ulrike Ehlert (2003) i sin forskning kring ämnet. 
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De menar att hormonet oxytocin som frigörs vid positivt socialt umgänge, närhet och stöd 
från andra människor, faktiskt har en tydlig “antistess” effekt.  Turkle (2011) menar också 
att vi behöver är varandra, vi behöver en verklig gemenskap som stöttar oss och undervisar 
oss om livet (s 238); det fysiska så väl som det digitala. 

 
Sammanfattning av teknikkulturens påverkan 
Den beroendeframkallande effektiviseringen (1.1 ) bidrar alltså med att vi blir motiverade 
till profilering (1.2) eftersom vi då kan vara effektiva i våra relationer (1.3). Valet av 
kommunikationsform tenderar även att bli textbaserat eftersom det upplevs vara effektivast 
, vilket ytterligare bidrar till att vi håller varandra på avstånd (1.4). Dessa tendenser i 
teknikkulturen leder till många bieffekter som påverkar både individen själv och dess 
relationer men även samhället (1.5). Detta är därför ett problem som bör uppmärksammas. 
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2 Teknikens påverkan 
(Digitala artefakters påverkan på kulturen) 
Denna andra del av litteraturgenomgången berör hur digitala artefakter i sig påverkar 
användandet av dem eller kulturen av hur användare använder dem samt vad detta för med sig. 

 
2.1 Uppmuntrar 
Sociala plattformar uppmuntrar till att vara effektiva i våra relationer genom att uppmuntra 
oss till att skapa profiler (Turkle, 2011, s 180), vilket innebär förenklade versioner av oss 
själva (Turkle, 2011, s 185), vilket sedan uppmuntras att vi ska leva upp till (Turkle, 2011, 
s 212). Dessa profiler, som oftast blir en bild av de vi vill vara (Turkle, 2011, s 153), för 
med sig en kraftfull fantasi av att vi kan vara precis den vi tror att andra vill att vi ska vara, 
vilket Turkle menar är den djupa njutningen av sociala medier (Turkle, 2011, s 249). 
 
Sociala medier uppmuntrrar även oss till att hantera individer som en massa, och våra 
facebookvänner riskerar bli mer av fans och följare, snarare än “riktiga” vänner (Turkle, 
2011, s 168). vi uppmuntras till att kommunicera med många samtidigt i sociala medier, 
där vi uppmuntras till att dela med oss av vad vi än tänker på när vi tänker på det. Detta för 
att sedan spridas till så många som möjligt (Turkle, 2011, s 276). Detta har ovan beskrivits, 
som ett, bland många, sätt att multitaska mellan kontakter och på så vis reducera kvalitet 
till kvantitet (Turkle, 2011).  
 
Sherry Turkle skriver, i sin bok Alone Together (2011) att det är eftersom tekniken erbjuder 
olika sätt att reducera oss själva och vår relation med varandra som vi även reducerar vad 
vi förväntar oss av varandra (Turkle, 2011, s 12). Detta beskriver hon med sin välkända 
slutsats; 
 

“We expect more from technology and less from each other.” 
(Turkle, 2011, s 295) 

 
Vi förväntar oss mindre av varandra och mer av tekniken, det menar hon är poängen med 
hela hennes bok Alone Together (2011) och vilket hon menar, placerar oss i centrum av en 
perfekt storm (Turkle, 2011, s 295). 
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2.2 Möjliggör 
Att vi söker oss vill tekniken mer än till varandra kan bero på allt som tekniken möjliggör. 
Kanske är det för att teknikkulturen, en kultur av ständig uppkoppling, visat sig vara 
perfekt anpassat för det överarbetade och uppbokade liv som uppkopplingen i sig själv 
möjliggör (Turkle, 2011, s 13). 
 

Technology is seductive when what it offers meets our human vulnerabilities 
(Turkle, 2011, s 1) 

 
Tekniken möjliggör multitasking i våra uppgifter såväl som i våra sociala relationer, genom 
att erbjuda möjligheten att ha många konversationer igång samtidigt, men även genom att 
möjliggöra kommunikation till alla kontakter som en massa via ett flöde (Turkle, 2011, s 
168). Men det är främst eftersom tekniken möjliggör multitaking mellan kontakter på 
sociala medier i kombination med att individen umgås ansikte mot ansikte med vänner, 
familj och bekanta som Turkle (2011) menar att vi många gånger är psykiskt frånvarande 
även om vi är fysiskt närvarande (Turkle, 2011, s 267).  

 
2.3 Påverkar 
Tekniken har stor makt att påverka oss (Turkle, 2011), och vårt psyke samt vårt sätt att 
tänka (Carr, 2010). Nicholas Carr argumenterar i sin artikel “What the Internet Is Doing to 
Our Brains” att användandet av sociala medier förändrar våra tankebanor, vårt sätt att 
tänka och vår förmåga till tyst eftertänksamhet (Carr, 2010). 
 
“simulation not only demands immersion but creates a self that prefers simulation.” 

(Turkle, 2011, s226) 
 

Emily Brown och Paul Cairns beskriver i sin artikel “ A Grounded Investigation of Game 
Immersion” (2004) att tekniken kan även påverka vårt fokus, rent av till den grad då vi når 
upplevelsen av immersion. De beskriver immersion som en stark spelupplevelse i form av 
total fokusering som uppnås först när ett antal barriärer avklarats, dessa hänger delvis på 
spelaren och delvis på spelet. De menar även att fokuseringen i immersion är så stark att till 
och med tidsuppfattningen tillfälligt kan förloras, såväl som uppfattningen om den 
omgivande fysiska världen (Brown och Cairns, 2004). Charlene Jennett, Anna L. Cox, Paul 
Cairns, Samira Dhoparee, Andrew Epps, Tim Tijs och  Alison Walton förklarar dock i sin 
artikel “Measuring and defining the experience of immersion in games” (2008) att 
immersion inte är enbart en positiv upplevelse utan att den för även med sig mycket ångerst 
(Jennet, et al. 2008). Immersion kan även förekomma i sms, mail och facebook (Turkle, 
2011, s226).  
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Immersion skapar därför ytterligare en faktor till den sociala isoleringen som Turkle 
behandlar i sin bok Alone Together (2011), då tekniken har egenskapen att fullständigt 
uppta allt vårt fokus (Brown och Cairns, 2004) så är det ytterligare en förklaring till varför 
vi många gånger är psykiskt frånvarande även om vi är fysiskt närvarande (Turkle, 2011, s 
267). 
 
2.4 Beroendeframkallande 
Paul Cairns, AnnaL.Cox, MatthewDay, HayleyMartin och Thomas Perrymans forskning 
(2013) av immersion visar att den sociala påverkan, det vill säga kommunikationen med 
andra människor i spelet, ökar graden av immersion (Cairns, et al. 2013), vilket därför kan 
vara anledningen till att immersion kan förekomma i sociala medier (Turkle, 2011, s226). 
Mayli Seah och Paul Cairns (2008) visar även med sin artikel  “from immersion to 
addiction in videogames” att immersion är en bidragande faktor till spelberoende (Seah 
och Cairns, 2008). Turkle (2011) beskriver även beroendeframkallande möjligheter i 
sociala medier genom att förklara att när vi tar emot ett meddelande så reagerar hjärnan 
genom att ge oss en dos av dopamine, vilket hon menar, innebär att vi blir stimulerade av 
nätverkandet i sig (Turkle, 2011, s227).  
 

“Connectivity becomes a craving” 
(Turkle, 2011, s227) 

 
Hon beskriver på liknande sätt att även multitaskingen som ovan beskrivits, kan vara 
beroendeframkallande då även det aktiverar belöningscentrat i hjärnan så att vi känner oss 
extra produktiva och duktiga (Turkle, 2011, s 163). Men hon poängterar även att vi inte kan 
prata om vårt användande av internet och sociala medier som ett beroende, då det skulle 
antyda på att vi behöver göra oss av med det, vilket hon menar inte kommer hända (Turkle, 
2011, s294). Däremot så understryker hon att vi behöver hitta ett sätt att leva med den 
förförande teknologin och få den till att fungera på ett för oss, fördelaktigt sätt (Turkle, 
2011, s294).  
 
2.5 Tekniken, designern eller användaren? 
Turkle (2011) tillägger dock att det samtidigt inte går att skylla tekniken för vad den 
möjliggör , då den endast är en kanal för användarna (Turkle, 2011, s 237), som i sin tur 
påverkas av vilken kultur de befinner sig i. Hon menar istället att det är människor som 
sviker varandra i det sätt vi använder tekniken (Turkle, 2011, s 237). Kanske vi inte ens kan 
beskylla tekniken för vad den uppmuntrar till eller hur den påverkar oss då den inte skapat 
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sig själv och därför inte själv bestämt vad den ska möjliggöra och uppmuntra till, detta är 
återigen designerns ansvar (Nelson, Stolterman, 2012). 
 

“It is people who are disappointing each other. Technology merely enables us” 
(Turkle, 2011, s 237) 

 
Det vi bör fråga oss är trots allt  inte vilka möjligheter som bör undanhållas och vilken 
uppmuntran som borde avlägsnas, utan snarare vilka alternativ som borde erbjudas som en 
motpol till dessa (Turkle, 2011). Turkle (2011, s277) föreslår att vi borde bygga en 
teknikkultur där olika sociala medier tar hänsyn till vårt privatliv, eftersom det är en 
likvärdig faktor till information när det kommer till att leva ett demokratiskt liv. Hon 
understryker även att vi behöver hitta ett sätt att leva med den förförande och distraherande 
teknologin och få den till att fungera på ett för oss, fördelaktigt sätt (Turkle, 2011, s294). 
Det är i denna riktning som studien syftar till att uppmuntra framtida design av sociala 
medier. 
 
Sammanfattning av teknikens påverkan 
Sammanfattningsvis så är även tekniken i sig en del i hur teknikkulturen yttrar sig. Detta 
genom att sociala medier uppmuntrar till olika val som reducerar oss själva och våra 
relationer (2.1). Tekniken möjliggör även ett fullbokat och ständigt uppkopplat liv med 
multitasking mellan uppgifter såväl som personer (2.2). Tekniken påverkar även 
teknikkulturen genom att påverka vårt sätt att tänka, vårt fokus, vår tidsuppfattning, vår 
uppfattning om omgivningen (2.3) och är dessutom beroendeframkallande (2.4). Därför 
bidrar även tekniken i sig till den sociala isoleringen som kapitel 1  tar upp som en orsak 
till en mängd olika former av teknostress. Notera dock att tekniken inte kommer till av sig 
själv utan att allt den påverkar även är användarnas och designerns ansvar (2.5). 
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METOD 
 
Kvalitativ ansats 
För studien används en kvalitativ ansats, vilket innebär djupgående datainsamlingsmetoder såväl 
som djupgående analysmetoder (Patel och Davidson, 2011). Detta innebär ofta öppna frågor som 
ställs utan förberett underlag. I detta fallet kommer dock frågorna att vara semistrukturerade, 
vilket är en kvalitativ intervjuform som innebär att delar av intervjun består av i förväg skrivna 
frågor eller ämnen, men att dessa följs åt av öppna frågor (Patel och Davidson, 2011, s 82). Detta 
följs upp med kvalitativa analyser, vilket innebär subjektiva analyser eftersom tolkningen av det 
insamlade står i fokus. 

 
Anledningen till att studien utgår från en kvalitativ ansats är eftersom studien syftar till att bättre 
förstå en del av fenomenet med “hur och varför användare presenterar sig och för sig på ett visst 
vis i sociala medier” genom att använda ändpunkterna “profilering”och “äkthet” som verktyg för 
att kunna behandla och diskutera ämnet. För detta tar studien hjälp av Turkles (2011) forskning 
som bland annat behandlar ämnet genom att beskriva ändpunkten profilering och dess 
konsekvenser.  

 
Syftet är att förstå fenomenet, vilket kvalitativa metoder är till för (Patel och Davidson, 2011). 
Detta snarare än att överskådligt begripa om fenomenet existerar med hjälp av mätbara data, 
vilket kvantitativa metoder är till för (Patel och Davidson, 2011). Även om studien i första hand 
är kvalitativ, så kommer dock viss triangulering förekomma, vilket innebär att studien 
kompletteras med metoder från andra ansatser för att få olika aspekter av det undersökta området 
(Martin & Hanington, 2012, s 188). Detta gör sig som tydligast i resultatdelen då datan, utöver 
den djupgående analysen, även undersöks och presenteras med hjälp av diagram och liknande. 
Till detta så tillämpar studien även några designmetoder såsom prototypskapande, brainstorming 
och desirability testing som beskrivs mer utförligt under “Prototyp”nedan. 

 
Vetenskapligt förhållningssätt 
Studien är inspirerad av hermeneutiken som vetenskapligt förhållningssätt. Detta eftersom det 
hermeneutiska förhållningssättet innebär att tolkningen i studien är subjektiv, vilket betyder att 
den forskande väger in sina egna erfarenheter och tolkningar. Innom hermenutiken ses helheten 
som emmergent, det vill säga att helheten ses som mer än summan av dess delar 
(Nelson,Stolterman, 2012, s70). Denna uppfattning kallas holism (Patel och Davidson, 2011, 
s.29). Hermeneutiken har inspirerat studien till att förstå delar i förhållande till helhet och vise 
versa för att kunna förstå den emmergenta helheten av det som undersöks(Patel och Davidson, 
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2011). Ett sådant arbetssätt kallas för den hermeneftiska spiralen(Thurén, 2010) (Patel och 
Davidson, 2011, s.30). 
 
Inspirationen av den hermenuetiska spiralen gör sig tydlig i studiens val av aspekter och 
perspektiv av det som studien undersöker. Studien undersöker kontext eller helheten dels utifrån 
aspekten hur teknikkulturen påverkar tekniken, men även hur tekniken påverkar teknikkulturen. 
Inom detta område så avgränsar sig studuen till området “hur och varför användare av sociala 
medier presenterar sig och för sig på ett visst vis”, vilket utforskas och diskuteras med hjälp av 
två ändpunkter som studien valt att benämna som profilering och äkthet i sociala medier. Dessa 
aspekter och ändpunker av helheten och delarna tas upp för att förstårs i förhållande till varandra, 
för att på så sätt bilda en djupare förståelse för helheten såväl som för delarna. 
 
Inspirationen av den hermenuetiska spiralen kan även ses i datainsamlingen i form av teori och 
empiri samt analysen av denna, i detta fallet så innebär det i att insamlingen av teorin först 
behandlas som en helhet, för att sedan behandla intressanta delar för sig, för att sedan läsa dessa i 
sin helhet och finna nya delar att studera. Detta används sedan som ett tolkningsunderlag för 
empirin som först studeras i helhet då datan samlas in med hjälp av gruppintervjuer, detta 
studeras sedan i dess delar i form av exempelvis citat, dessa delar studeras i förhållande till 
teorins delar och helhet. På detta vis fortsatte sedan processen tills dess att ett resultat kunde 
presenteras. 

 
Fallstudie 
Studiens metod är en fallstudie. I vilket det ingår fenomenografi, som är en empirinära ansats där 
uppfattningen kring ett valt fenomen undersöks (Patel och Davidson, 2011, s 32). Detta innebär 
att studien kommer att ha uppfattningen som fokus. Detta kommer främst att göra sig uttryckt i 
de intervjuer som studien kommer att innehålla, då datan som insamlas främst kommer att vara 
uppfattningar av de intressenter som deltar. Sammanfattningsvis innebär det att studien 
undersöker ett begränsat fenomen i en begränsad grupp. Detta är främst på grund av studiens 
begränsade tidsutrymme. 
 
Att studien är en så kallad fallstudie innebär att studiens resultat inte är generaliserbara, utan 
gäller bara för den grupp intressenter som deltagit i studien. Resultatet är därför snarare 
diskuterbara och har som syfte att skapa förståelse. I denna studie så är “fallet” som undersöks 
det beskrivna fenomenet i förhållande till  en grupp individer i åldrarna 15 år  35 år. Den grupp 
individer som valts är en så kallad “tillgänglig grupp” (Patel och Davidson, 2011 s 59), vilket 
innebär att resultatet endast kommer gälla för dessa. En fallstudie innebär även ett induktivt 
tillvägagångssätt, vilket innebär att studien utgår från empiri (det vill säga verklighetsbaserad 
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data såsom observationer, intervjuer eller erfarenheter) till teori (Patel och Davidson, 2011). I 
detta fallet kommer empirin utgöras av fyra semistrukturerade gruppintervjuer. Teorin kommer 
däremot vara den slutsats som kommer presenteras i “Slutsats” nedan. 
 
Den tillgängliga gruppen valdes ut från ett, för studien, tillgängligt kontaktnät. För att skapa så 
trygga grupper som möjligt så valdes även intessenter för varje grupp som kände varandra eller 
åtminstone kände till varandra. Intressenterna kontaktades över messenger, vilket är Facebooks 
chattaplikation. Intresenterna fick förfrågan och informerades i gruppchatter så att planeringen 
kunde ske öppet för alla, så att alla kunde ha lika mycket att säga till om i planeringen. 
 
Fallstudien inkluderar även tillämpad forskning, vilket innebär att utfallet och nyttan landar i en 
artefakt eller underlag för en artefakt som är tänkt att lösa det angivna problemet. I detta fallet 
siktar studien endast på ett underlag för en artefakt, som får stå som exempel på en social 
plattform. Denna avgränsning görs med tanke på den begränsade tidsrymden för studien. 
 
Anledningen till att studien syftar till en tillämpning är för att kunna ge ett konkret exempel på 
hur sociala medier hade kunnat vara uppbyggt för att uppmuntra till en balans mellan äkthet och 
profilering i sociala medier, vilket är tänkt att förtydliga nyttan med studien. Dessutom hade ett 
konkret exempel kunnat visa på potentialen för framtida sociala plattformar. 
 
För att få med ett tydligt användarperspektiv i tillämplingen så kommer var och en av 
intressenterna för studien få möjlighet att påverka och komma med idéer. Detta sker som en 
avslutande brainstorming i anslutning till var och en av intervjuerna för studien. 

 
Intervjuer 
Som fältmetod så tillämpar studien intervjuer. Intervjuerna undersöker uppfattningen av “hur 
och varför användare presenterar sig och för sig på ett visst vis i sociala medier”. För att 
undersöka detta så används två olika ändpunkter som verktyg för att enklare kunna diskutera 
fenomenet. Ändpunkterna som studien använder sig av är, som tidigare nämnt, äkthet och 
profilering som även i intervjuerna ställs mot varandra förs att skapa kontraster att arbeta med 
och diskutera kring. 
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Intervjuerna är, som nämns ovan, även semistrukturerade för att de i så stor utsträckning som 
möjligt ska kunna jämföras med varandra och måste därför innehåla liknande frågor. Kvalitativa 
intervjuer, vilket semistrukturerade intervjuer räknas till, är särskilt användbara då de syftar till 
att undersöka uppfattningen av ett fenomen (Patel och Davidson, 2011, s 82), vilket är varför 
denna form lämpar sig för studien. 
 
Intervjuerna utspelar sig i, för intressenterna, trygga miljöer såsom hemma i någons vardagsrum, 
eller i en kyrka som som de i gruppen i fråga tillhör. Studien tar många aspekter av 
intressenternas trygghet i beaktning för att diskussionerna ska bli så avslappnade som möjligt. 
 
Formalia 
Intervjuerna inleddes med en kort presentation av studien, därefter förklarades de två ändpunkter 
som studien använder som diskussionsverkyg för att enklare kunna diskutera “hur och varför 
användare presenterar sig och för sig på ett visst vis i sociala medier”. Ändpunkterna som 
används är som tidigare nämnt profilering och äkthet. 
 
Profilering beskrevs som att skapa en profil eller en avatar i sociala medier för att på något vis 
framställa vissa delar av sig själv, eller idealbilden av sig själv, för att uppfattas på ett visst sätt. 
Äkthet beskrevs som att vara sig själv, med brister såväl som styrkor, med hela sin komplexitet 
som människa hur motsägelsefull den än må vara.  
 
Därefter hålls en semistrukturerad gruppintervju kring fenomenet med profilering i sociala 
medier. Därefter skiftar intervjun fokus till vad som uppfattas som äkta i sociala medier samt vad 
äkthet upplevs innebära. Ämnena särskiljs för att enklare kunna jämföra uppfattningen av de 
båda ändpunktera av fenomenet och på så vis förenkla analysarbetet då dessa grupper sedan ska 
jämföras mot varandra. 
 
Eftersom studien använder tillämpad forskning så avslutas även varje intervju med en kreativ 
och framåtblickande del . I den avslutande delen så undersöks intressenternas desiderata (det 
önskade utfallet (Nelson,Stolterman, 2012, s107) ) för framtida användning av sociala medier 
samt kulturen kring dessa genom fortsatt semistrukturerad gruppintervju som sedan mynnar ut i 
en brainstorming där intressenterna själva får uttrycka hur de tror att den tidigare uttryckta 
desideratan kan tillämpas. De olika förslagen kategoriseras för att få en överblick över vilka 
sorters förslag som gavs och deras motiveringar kring dessa. Detta användes sedan som underlag 
i skapandet av en prototyp. 
 
Anledningen till att studien tillämpar just brainstorming som användarcentrerad designmetod är 
eftersom den skapar ett tryggt och kreativt utrymme för intressenterna, då inget får kritiseras och 
alla kreativa associationer och idéer är tillåtna (Martin & Hanington, 2012, s 2223). 
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Indelning av intressenter 
Totalt sett så inkluderar fallstudien 16 intressenter i åldrarna 1534 år. Syftet med denna breda 
variation av åldrar är att få en så bred uppfattning som möjligt kring hur fenomenet i fråga 
uppfattas, genom att kunna jämföra olika åldersgruppers uppfattning. 
 
En tydlig uppdelning av intervjuerna underlättar därför hanteringen av denna större mängd 
intressenter. Detta möjliggör även att i resultatet  presentera intressenterna som delar av en 
åldersgrupp, vilket ger större anonymitet, men gör det även enklare att se likheter och skillnader 
på olika åldersgrupper. En uppdelning underlättar även eftersom studien tillämpar triangulering 
där kvantitativa diagram kompletterar den djupgående analysen, vilket även kan förtydliga 
resultatet. Dessa 16 intressenter delades därför in i åldersgrupper som följer; 1519år, 2024år, 
2529år samt 3034år.  
 
Varje grupp innehöll hälften manliga och hälften kvinnliga intressenter, vilket gav en god 
fördelning av genus, som därför inte kan göra resultatet snedvridet. Genus presenteras dock inte 
eftersom det ger större anonymitet till intressenterna, men även eftersom studien inte antagit ett 
genusperspektiv och tar därför inte hänsyn till sådana likheter eller skillnader. 
 
Dokumentationsmetod 
Intervjuerna dokumenteras med hjälp av anteckningar som sedan analyseras. De fyra grupperna 
kommer att jämföras och analyseras. För att skapa en trygg miljö för intressenterna så kommer 
inte intervjuerna att spelas in. Inspelning bidrar nämligen ofta till att intressenten svarar på ett 
annat sätt än den skulle ha gjort i vanliga fall, exempelvis så kan intressenten bli angelägen om 
att framställa sig själv som logisk och förnuftig (Patel och Davidson, 2011, s 87). För att trots 
detta få tillräckligt mycket data inför analysen så antecknas intervjuerna av två observatörer. Då 
kan anteckningarna även med fördel jämföras för att få en djupare förståelse för vad som sades 
under intervjun. För att återigen värna om intressenternas trygghet så är intressenterna utvalda 
för att känna eller känna till minst en av dessa observatörer. 
 
Analysmetod 
Den insamlade datan av intervjuerna har transkriberats med djupgående analys, i form av den 
hemenueftiska spiralen, som ser växelvis på delar och detaljer i förhållande till helhet (Patel och 
Davidson, 2011, s 30) . För att få en helhetsbild så kommer anteckningarna att sorteras och 
grupperas för att hitta likheter och skillnader i det som sades inom gruppen samt grupperna 
emellan. Här kompletteras den djupgående metoden med en kartläggning i form av en slags 
attitydformulär som  sedan omvandlats till diagram för att skapa en överblick för ytterligare 
analys och för presentationssyfte i form av statesktik. Observera att ingen av intressenterna fyllt i 
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någon enkät och att diagrammen därför ska ses som ungefärliga och mer som ett verktyg för att 
presentera och ge en överblick över den insamlade datan. För att även kunna få ett 
detaljperspektiv så kommer sedan varje antecknat citat studeras för sig och då kommer även 
paralleller till litteraturen och andra forskares empiri att dras. 
 
Pilotintervju 
För att säkerställa att observatören kan formulera de i förväg valda ämnena för de 
semistrukturerade intervjuerna på ett förståeligt sätt, samt kunna ge följdfrågor som ger 
uttömmande och relevanta diskussioner kring de olika ämnena så utförs en pilotintervju. Detta 
görs främst för att förbereda observatören, men det används även för att formulera om 
ämnesbeskrivningarna, så att intervjuerna ska bidra med så relevant data som möjligt.  
 
Pilotintervjun genomfördes i med en tillgänglig gupp i samband med ett evenemang då många 
ungdomar var på plats. Efter en diskussion i eventet så fick gruppen som deltagit förfrågan att 
stanna kvar och diskutera några ämnen för denna studie. Fem stycken i åldrarna 20år  30år 
stannade. Här observeradess viss skillnad i uppfattningar mellan åldrarna, men några verkade 
dessutom backa en aning ur diskussionen då de inte kände någon. Dessutom fick ändpunkterna 
förklaras mer än en gång. Det som observerades togs med i planeringen av intervjuerna i form av 
bland annat omformuleringar och tankar kring trygghet för intressenterna. 
 
Prototyp 
Den utrönade desideratan  som samlats in från de fyra intervjuerna och brainstormingarna 
används för att skapa en prototyp, vilket är en form av realisering av en ide i tidigt stadie (Martin 
& Hanington, 2012, s 138). Prototypskapandet är en kritisk fas i designprocessen som 
representerar och och översätter ideer och beskrivningar till en påtaglig form. När ett 
designkoncept ska utvärderas och testas så är prototypen är ett viktigt verktyg för designern såväl 
som för designteam, klienter och potentiella användare (Martin & Hanington, 2012, s 138). 
Prototypen kommer endast bestå av ett designkoncept med förtydligande exempel i form av 
skisser. Denna kommer att användas som exempel i studien för att understryka nyttan med den.  
 
Prototypen utvärderas och förbättras med hjälp av desirability testing som är en form av 
utvärderande och jämförande designmetod som passar väl för att jämföra vad olika produkter 
eller ideer har att erbjuda för att komma fram till den som kan tänkas passa användaren bäst 
(Martin & Hanington, 2012, s 6465). I detta fall jämförs prototypen mot befintliga sociala 
plattformar för att säkerställa konkurrenskraftighet snarare än för att besluta sig för ett 
designförslag. 
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Tankestöd för studien 
Under processens gång så tillämpar studien mindmapping (Martin & Hanington, 2012, s 
118119) som ett stöd för att löpande kunna kartlägga möjliga inriktningar och avgränsningar för 
att kunna välja mellan dessa och på så vis komma vidare med processen. Detta ses dock främst 
som ett tankestöd i processen snarare än en metod för studien. 
 
Utöver detta har studien tagit hänsyn till Sarasvathys principer för att skapa en effektuell process, 
det vill säga: vem är jag, vad kan jag och vem känner jag (Sarasvathy, 2008, s267268). 
Dessa principer ska hjälpa entreprenören, eller i detta fallet den forskande, att nå hela vägen med 
ett projekt på att ett, för projekttagaren, effektivt och engagerande sätt genom att försäkra sig om 
att intresset för inriktningen finns samt att resurserna som krävs för projektet finns nära till hands 
(Sarasvathy, 2008, s267268). I detta fallet syftar resurser på exempelvis intressenter och andra 
resurser som krävs för datainsamlingen. 
 
Studien har även tagit hänsyn till Sarasvathys crazy quiltprincip eftersom den liknar ett 
hermenuetiskt tankesätt i det avseende att den förespråkar ett öppet sinne (Sarasvathy, 2008, s88) 
(Patel och Davidson, 2011, s 29). Crazy quiltprincipen bygger nämligen på att händelseförlopp 
och personer ska tas till vara på, för att forma projektet i processens gång (Sarasvathy, 2008, 
s88). Det som påverkat blir på så vis lappbitar i det lapptäcke som projektet som helhet utgör. 
Detta kommer därför främst tillämpas i samband med intervjuerna och analysen av dessa, men 
det utgör ett tankesätt för hela studien. Crazy quiltprincipen är lämplig för studien eftersom det 
som hermenuetisk forskare är viktigt med ett öppet sinne (Thurén, 2010) (Patel och Davidson, 
2011, s 29). Detta även eftersom samma sak även gäller i alldra högsta grad för designern 
(Nelson,Stolterman, 2012, s 22). Eftersom studien är en tilllämpad forskning och därför 
innehåller både design och forskning, så är detta tankessätt lämpligt för studien. 
 
 
 
   

28 



RESULTAT AV EMPIRISK STUDIE 
 
Gruppintervjuer 
Intervjuerna visar (se diagram 1.1 och 1.2) att profilering i uppfattas som något betydligt mer 
negativt än äkthet. Detta trots att många även var skeptiska till att vara “för äkta”. En del 
uttryckte även viss mån av rädsla eller skepticism inför äkthet.  
 
En intressent i den yngsta gruppen uttryckte till exempel att hen var obekväm med tanken av att 
vara hela sig själv i sociala medier sa; men alltså det kan vara lite för mycket att vara sig själv i 
sociala medier tycker jag. Hen förklarar att “det är lättare att vara sig själv när man träffas på 
riktigt, vilket gör vikten av kontexten tydligt, vilket även kan ses i diagram 4.1 och 4.2. 
 

 
 
I grupp 2529år menade de att äkthet är att stå upp för sig själv och att vara sig själv utan att på något sätt 
kompensera med vad det är. En intressent säger även äkthet är så man är; den man är tänkt att vara; en 
hel människa. De diskuterar även att det är lätt att användare blir mobbade om de är sig själva i sociala 
medier eftersom de då är sårbara. 
 
När grupp 3034år pratar om äkthet så säger en av intressenterna äkthet är en känsla. Det 
känner man när man mötts. En annan säger även att det är när man ser hur personen är oavsätt 
från vilket håll kan ser, vilket var ett sätt för intressenten att beskriva någon som alltid är den 
samma i alla sammanhang. Även de menar på att användaren blir för sårbar om denne är äkta 
inför alla. En av intressenterna ger ett exempel på en bror som har aspergers och som alltid direkt 
och ärlig, vilket hen ser upp till, men hen menar att det inte alltid är bra jämt. Hen säger att hen 
försöker förklara för honom att du behöver inte säga allting jämt, men hen förklarar att “för 
honom är det att ljuga om man inte berättar hela sanningen”.  
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Trots deras negativa inställning till profilering, som kan ses sammanställt ovan i diagram 1.1, så 
medger samtliga intressenter att de på något sätt gör det. De flesta verkar även se det som 
nödvändigt men också ganska naturligt. Exempelvis så säger en intressent från grupp “3034år” 
att hela ens liv kan man ju inte exponera hela tiden. För ens egen del så filtrerar man ju också 
för att vardagen ska fungera. Dessutom poängterar en av intressenterna att profilering även kan 
leda till något bra om en kändis till exempelvis skulle profilera sig på ett sätt som uppmuntrar till 
hälsosam hållning på olika sätt och på så vis blir en förebild.  
 
En gemensam uppfattning hos intressenterna är även att sociala medier uppmuntrar till 
profilering snarare än till äkthet. När samtliga intressenter besvarar frågan kring press till 
profilering i sociala medier enligt diagram 3 nedan, så visar även resultatet att samtliga 
intressenter upplever någon form av press att profilera sig på något sätt. Detta är dock som mest 
påtagligt i diskussionen med den yngsta gruppen. Där diskuterar de hur facebook har som rutin 
att uppmuntra till profilering varpå en intressent säger de brukar ju uppmuntra till att förbättra 
din profil hela tiden.  
 
 I den näst yngsta gruppen (2024 år) så upplevs inte så alls lika stark press att profilera sig, de 
menar även på att det inte är sociala medier i sig som främst skapar pressen att profilera sig. En 
av intressenterna i gruppen mellan 20 24år sa det är mer omgivningen av andra människor som 
skapar det tror jag. Trots detta menar de även på att det finns många indirekta indikationer från 
sociala medier på att användaren i fråga ska profilera sig som reklam och sådant. En av 
intressenterna i grupp 2024år tillägger även med att säga det finns ju gränser. När jag styr 
facebook är är det en sak, men när facebook styr mig så går det för långt. 
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I den yngsta gruppen så diskuterar de även att det finns många sätt som användare av sociala 
medier också blir lurade till att profilera sig. En intressent beskriver detta genom att ge ett 
exempel på hur det kan gå till Man leds in att gilla det andra gillar o sånt.  
 
I den äldsta gruppen där de inte känner av samma grad av press till profilering så beskriver några 
att de hittat sätt att känna sig mer trygga i sociala medier genom att anpassa flödena så att de inte 
blir lika officiella. Med andra ord så har de valt att till exempel ha färre facebookvänner. En 
intressent beskriver att hen har valt att bara följa de vänner som de upplever skapar en positiv 
och uppmuntrande miljö i hen’s föde. Hen säger att hen därför inte personligen upplever någon 
större press till profilering i sociala medier. En av intressenterna menar även att användare av 
sociala medier vid det här laget borde ha förståelse för att profilen bara är en förenklad version, 
och att inte hela personen visas i hela sin kompexitet. Gruppen menar även på att profilering inte 
är något unikt för oss som använder sociala medier, utan det var så förr också.  
 
Den näst äldsta gruppen (2529år) diskuterar på liknande vis så att profilering inte är något som 
kommit av sociala medier utan att människan alltid profilerat sig. De diskuterar även att 
profilering även många gånger sker som en del av en hälsningsfras vid mötet med en ny person 
eftersom exempelvis yrke och liknande då presenteras, snarare än vem individen är och att det 
till och med ibland står yrke med på gravstenen. De kände även ganska påtagligt av pressen till 
profilering i sociala medier och en av dem reagerade med att helt ta avstånd ifrån det. En av 
intressenterna beskrev pressen till profilering med att säga ett gammalt uttryck som lever kvar 
om man inte syns så finns man inte, vilket en av dem möter med att säga jag behöver inte 
media för att finnas. De menar även på att profilering är mycket av en “statusgrej” och en ständig 
strävan efter bekräftelse. De tar även upp att sociala medier även profilerar oss automatiskt 
genom exempelvis lagra användardata, dra slutsatser om oss och av det vi söker på för att ge oss 
reklam utifrån det.  
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En liknande diskussion förs även i den äldsta gruppen (3034år) där en av intressenterna säger 
det måste finnas en form av omedveten profilering, vilket hen fortsätter med att förklara som att 
användare blir påverkade av sociala medier till att faktiskt skapa nya åsikter, och att människor 
därför inte alltid bara lotsas att de ha åsiker för att det ska se bra ut, utan att de i slutändan kan 
börja tycka så på riktigt. 
 
Intressenterna var överens som att äkthet är bäst lämpad för det privata medan profileringen är 
bäst lämpad för det offentliga (se diagram 4.1 och 4.2). En intressent i den yngsta gruppen 
förklarar  man måste ju bete sig olika i med olika människor, det går ju inte annars och 
fortsätter med att beskriva även balansen mellan profilering och äkthet som en moralisk fråga 
genom att ge ett exempel jag kan fisa framför mina vänner men jag skulle ju aldrig göra det 
framför chefen. 
 

 
 
 I gruppen 2024år så förklarar även en av intressenterna  om man skulle vara sig själv så öppet 
så blir man väldigt sårbar; ingen vill ju bli retad och hånad. En annan intressent håller med och 
förklarar man vet ju ändå på något sätt att det man lägger ut på facebook kan såra en. Gruppen 
menar på att mobbning är lättare i sociala medier eftersom en del på något sätt upplever att de 
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kan gömma isg bakom skärmen. Detta diskuterar även grupp 2529år, men de menar på att det 
även är lättare att sätta dit mobbarna när de använt textkommunikation eftersom det då finns 
bevis i text på vad de sagt. Den äldsta gruppen (3034år) samma sak som övriga intressenterna 
när det kommer till äkthet i det officiella, där en av intressenterna  förklarar det på följande sätt 
det skulle vara ohållbart att vara öppen med allt för alla. 
 
När grupp 2024år fortsätter att diskutera anledningen till att många känner sig så otrygga på 
sociala medier så kommer de fram till att det troligtvis är eftersom det är vanligt att ha många 
olika sorters vänner och bekanta på facebook. Det är med andra ord inte bara sina närmsta 
vänner utan även många som användarna i fråga av olika anledningar vill hålla kontakten med. 
Därmed blir sociala medier många gånger en officiell plats. En av intressenterna förklarar då på 
följande vis att det är det officiella som gör att användare av sociala medier profilerar sig  Det är 
nog det som gör det. Man ser det som en möjlighet att visa upp det bästa av en. Anledningen till 
att det är vanligt att ha så många olika vänner tror de kan bero på att många upplever att de inte 
får tillräckligt med uppmärksamhet från sina nämnsta. En av intressenterna i denna gruppen 
menar även att det inte borde vara så otryggt i de officiella delarna av sociala medier och säger 
man behöver kunna få dela sin åsikt och bli bemött med respekt. 
 
I intervjuerna så observerades även vilken form av kommunikation som föredras. Det visade sig 
att samtliga intressenter föredrar ett, verkligt möte, ansikte mot ansikte. En intressent i den 
yngsta gruppen förklarade anledningen till detta genom att säga det är lättare att vara sig själv 
när man träffas på riktigt för då har man inget att gömma sig bakom vilket undertrycks av en 
annan intressent som säger ja verkligen, det är ju nästan svårt att inte vara sig själv i 
verkligheten. Likanande uttalanden kring ämnet gjordes även i de övriga grupperna exempelvis 
så sa en i gruppen mellan 2024år det enda säkra är om man ses i verkligheten. 
 
Ljud och videochatt verkar däremot främst ha slagit igenom hos de yngsta intressenterna, men 
det verkar även bli mer populärt hos den äldsta gruppen med intressenter (3034), där många 
även jobbar med ungdomar på olika sätt. I dessa grupper menar de på att videchatt känns mer 
äkta eftersom användarna ser och hör varandra, men de ser det även som en fördel att kunna 
hantera det som ett sms och ta emot det när det finns tid och det stör därför inte lika mycket som 
de påstår att ett telefonsamtal gör. De beskriver dock att det är tråkigt när en del filmar in i 
väggen när de ska säga något för att de inte vill vara med på bild. 
 
Ett telefonsamtal verkar dessutom upplevas ta för långt tid; en intressent beskriver dilemmat med 
att ta kontakt med någon enligt följande om jag väl ringer så kommer vi prata i en halvtimme o 
de har jag inte tid med i kväll och förklarar att detta är anledningen till att hen många gånger 
väljer chatt, eftersom det går snabbare. En annan intressent känner med av att hen ofta drar sig 
för ett telefonsamtal. Det här med o ringa som man på ett sätt uppskattar men som man ändå 
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drar sig ifrån lite, jag funderar lite på var komdet ifrån, har det alltid varit så?. De kommer 
överens om att röstsamtal/telefonsamtal blir aktuellt först om man verkligen ska förklara något, 
men annars så föredras textkommunikation eftersom det är enklare att chatta. En intressent i 
gruppen förklarar att hen får så mycket samtal att hen måste låta bli att svara på minst hälften av 
dem för att få i hop sitt liv, därför fungerar chatten för denne. 
 
Intressenterna upplever även att olika val av kommunikationsform i sociala medier skiljer sig åt 
när det kommer till hur lätt det är att vara sig själv och för att kunna uppfatta om andra är äkta. 
En av intressenterna i den yngsta gruppen menar att detta är mycket lättare med videosamtal, 
exempelvis Skype, och förklarar att man hör ju tonläget och sånt. En annan tillägger då genom 
att säga ja man använder ju både synen och hörseln och så, man använder ju flera sinnen lixom, 
då blir det lättare än o läsa en text. 
 
Grupp 2529år diskuterar vikten av att konversera med rösten. En intressent säger jag ringer 
häldre, för då kan inget misstolkas. Men de är överens om att ett verkligt möte är det optimala. 
En av intressenterna som tagit helt avstånd från sociala medier säger jag tror att sociala medier 
har förstört, jag tror att sociala medier gör oss antisociala. En annan intressent poängterar att 
det inte är enbart dåligt utan att det är bra för information och för att hålla kontakten . En tredje 
intressent konstaterar ja det är en balansgång. 
 
Diagam 5.5 visar tydligt vad som föredras generellt sett hos samtliga intressenter, även om det är 
ett ungefärligt resultat. Intressenterna föredrar ännu att använda sms och chatt, trots att många 
beskriver att det är lätt att missförstå varandra och att det inte “känns lika äkta” samt att det inte 
är så lätt att avgöra om användaren i fråga är ärlig och äkta mot en eller om den ens är den som 
hen utger sig för att vara.  
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När intressenterna förklarar varför de trots allt föredrar textbaserad konversation så påstår det att 
det är eftersom det går snabbt och är smidigt. En av intressenterna i grupp 3034år säger att 
skriva en kort grej på facebook som e såhär på meddelande, hur mår du, hur e de, den 
kommunikationen, den chattkonversationen tycker jag ändå är positiv, och så tillläger hen en 
ytterligare förkaring Jag skulle nog tappa en del helt annars om jag jag inte hade den kontakten 
med dom. 
 
Vad som föredras av intressenterna är dock inte det samma som vad som uppfattas som det som 
främjar äkthet. Hur de pratar om de olika kommunikationsformerna sammanställs nedan i en 
gemensam lista där den kommunikationsform som uppfattas som mest äkta står överst. 
 

1. Verkligt möte 
2. Videosamtal 
3. Telefonsamtal/ röstsamtal 
4. ljud/video chatt 
5. Textbaserat samtal 

 
När grupp 3034år sedan diskuterar vad som känns mest äkta av telefon och textbaserad 
kommunikation så säger en av intressenterna att det blir ju inte riktigt lika nära att skriva. 
 
Sammanfattning av gruppintervjuer 
Sammanfattningsvis så förklarar intressenterna att om användare är “för äkta” i officiella 
sammanhang så är de för sårbara och riskerar att bli utsatta för mobbning, vilket de menar är 
enklare att utföra i sociala medier då en del upplever att de kan gömma sig bakom skärmen. 
Sociala medier upplevs av många som ett officiellt sammanhang, vilket därför kan vara en del i 
varför användare ofta profilerar sig i sociala medier, men ut över detta så menar de även att 
sociala medier i sig uppmuntrar dem till att profilera sig. Däremot så upplever de att det är lättare 
att vara väldigt mycket mer äkta i mindre, mer intima sammanhang, vilket är något de inte verkar 
uppleva att sociala medier generellt sett erbjuder. Vad gäller kommunikationformer så upplever 
de att desto närmre ett verkligt möte som kommunikationsformen kommer, desto lättare är det att 
vara sig själv samt att uppleva att “motparten” är sig själv. 
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Brainstorming 
I brainstormingarna som hölls i slutet av var och en av intervjuerna så undersöktes hur samtliga 
intressenter tyckte att sociala medier eller någon annan form av tekniskt stöd skulle kunna 
uppmuntra till en balans mellan profilering och  äkthet. I denna fasen observerades bland annat 
en gemensam strävan efter att uppmuntra till och möjliggöra möten ansikte mot ansikte, som vi 
tidigare i diragram  har sett att samtliga intressenter strävar efter.  
 
 

Begränsningar och regler 
En intressent i den yngsta gruppen (1519) kom med ett förslag  kanske man skulle ha 
maxtid på sociala medier med en vänn, o sen måste man träffas innan man kan umgås mer 
på sociala medier. Hen menade att syftet med det skulle vara uppmuntran till att träffas 
mer i verkligheten. Detta diskuterades vidare men de kom fram till att det handlar om ett 
eget ansvar och självbehärskning snarare än om att tekniken måste begränsa användaren, 
eller som en intressent uttryckte det det handlar ju om att skapa möjligheter, inte ta bort!. 
En annan tillade även   ja om man stoppar sociala medier så kommer man fortsätta på 
något annat sätt ändå.   
 
En likande ide kom från en intressent i grupp 2024år som tyckte att användare inte borde 
ha med de personer som de inte träffar i verkligheten i sin kontaktlista på sociala medier. 
De diskuterar även att det borde finnas åldersgräns på sociala medier såväl som på 
smartphones och surfplattor barn under 15år borde bara få ha knapptelefon utan internet, 
men de kommer fram till att; även om en för stor vänlista i sociala medier inte är att 
rekomendera, så är det trots allt är ett bra sätt att hålla kontakten med de vänner som är 
svåra att träffa. Därför borde sociala medier istället uppmuntra till det som är bra istället för 
att ta bort det som kan bli dåligt.  
 
Likanande förslag gjordes även i grupp 2529år där de diskuterade om det borde införas en 
dag där telefonsamtal var den enda kommunikationsmöjligheten, men även de kom överens 
om att det kanske inte är någon god ide att begränsa för att tvinga fram en förändring. En 
av intressenterna menade även på att det kommer förändras med tiden eftersom varje 
generation ändrar på något de inte gillat med den förra.  
 
Grupp 3034år menar att användare bör överväga att begränsa sin kontaktlista och de 
användare som följs på ett sätt så att miljön känns tryggare och positivare för en själv. De 
föreslår även att gruppera in kontakter för att möjliggöra delningar som endast är för 
familjen eller de närmsta vännerna. 
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Uppfostran och förebilder 
Intressenterna i den yngsta gruppen uttryckte även en längtan efter förebilder som går före 
och vågar vara äkta för att fler ska våga och på så vis påverka teknikkulturen till en jämnare 
balans mellan äkthet och profileing. I diskussionen kring förebilder så uttrycker sig en av 
intressenterna på följande vis förebilder är en bra början tror jag, någon som kan visa att 
man kan våga vara sig själv. 
 
Den yngsta gruppen kom fram till att det även handlar om uppfostran kring hur mycket tid 
som spenderas med tekniken samt vett och etikett för sociala medier. En intressent beskrev 
detta problemet på följande vis Det är ju med så att det börjar i tidig ålder, så då borde 
föräldrar uppfostra till att det inte är ok i den grad som man gör i dag 
 
Den äldsta gruppen (3034år) pratar även om deras egna ansvar som vuxna och en av 
intressenterna säger då vi behöver kunna lotsa de yngre. De pratar även om att etablera 
goda vanor i familjen som till exempel skärmfria torsdagar, för att de verkligen ska umgås 
med varandra istället för med tekniken. 
 
Upplysning och kunskap 
Den yngsta gruppen diskuterar även hur individens val kan påverkas av hur den använder 
tekniken genom att uppmärksamma de negativa konsekvenserna av att gömma sig bakom 
skärmen på ett lättillgängligt sätt. En av intressenterna föreslog då sociala medier kan ju 
upplysa om sociala medier. De diskuterade hur tidigare filmklipp hade påverkat dem varpå 
några kände att en del filmklipp som behandlat ämnet faktiskt fick dem att tänka efter lite, 
men när de pratade om en av filmklippen så sa en av intressenterna jag kände inte att jag 
kunde relatera till den alls, de var inte i min ålder. Jag oroar min inte för att missa min 
blivande man. Gruppen diskuterade kring detta och kom fram till att det kanske borde 
finnas fler liknande filmer med olika sorters människor och situationer, så att fler kan nås.  
 
I grupp 2024år och grupp 3034år så diskuterade att skolor borde prata om vett och etikett 
i sociala medier, men att de även borde prata om att våga vara sig själv och att de borde 
vara tydliga med att det är viktigt att kunna stå för det som sägs i sociala medier i det 
verkliga livet med. Att det agerande i sociala medier har konsekvenser på samma sätt som 
det handlingar i “det verkliga livet”. 
 
Ta bort vinstintresset 
En av intressenterna  i grupp 2529år påstod att inget kommer förändras så länge det finns 
ett vinstintresse, som då gynnas av hur teknikkulturen är i dag. Dessutom menar en del i 
gruppen på att det inte skulle påverka någonting att gå ur sociala medier, för det skulle ändå 
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bara fortgå om jag går ur så är jag bara utanför, det skulle alltså inte påverka mer än så 
menar de. 
 
Att vinstintresset många gånger förstör var även något som diskuterades i grupp 3034år. 
En intressent tyckte att det skulle vara frächt med en konkurent, eller fler, till facebook 
snart. Hen fortsatte genom att förklara hur den konkurrenten skulle vara genom att säga 
något som kan kännas som att, detta är folkets facebook liksom. Hen förklarade att de till 
exempel inte skulle äga ens bilder eller vara så  uppenbart vinstintesserade som hen menar 
att facebook är. Då föreslog en intressent att det kanske borde vara ett opencourceföretag 
bakom “folkets facebook” och att de på så vis inte skulle ha samma vinstintesse. En annan 
intressent tillade med något bra som de upplevde att facebook gjort det var i alla fall ett 
smart drag att inte ha med dislike knappen. 
 
Uppmuntran till verkliga möten 
Grupp 1519år diskuterade sedan vidare vad som skulle kunna göras för att människor 
skulle börja träffas mer i verkligheten varpå en intressent ger förslaget att Det skulle finnas 
mötesplatser som gav en en anledning att träffas, för om jag skulle gå ut, vad skulle jag 
göra då? En annan intressent hakar då på och säger det kanske skulle finnas mer saker som 
Kristianstadsdagarna... då brukar man ju fråga kommer du till Kristianstadsdagarna och 
så bestämmer man att man ska träffas. Med andra ord tror gruppen på att fler närliggande 
evenemang och mötesplatser som syns på sociala medier skulle uppmuntra till att träffas 
mer i verkligheten.  
 
Detta diskuteras även som något mycket viktigt i grupp 2024år där en intressent säger 
man borde träffas mer i verkligheten och de diskuterar hur sociala medier hade kunnat 
uppmuntra till det. En intressent föreslår då att sociala medier kan ju göra det lättare att 
kontakta och träffas. 
 
Sammanfattning av brainstorming 
Sammanfattningsvis så tycker samtliga intressenter att sociala medier framförallt borde 
vara ett verktyg och ett komplement till det verkliga mötet. De verkar vilja använda 
kommunikationsformer som de upplever som äkta mer, men de verkar ha svårt att komma 
ur vanan av textkommunikation. De uttrycker även att det finns ett behov av goda 
föredömmen i socilala medier, men att det även krävs andra stöd för att skapa ett 
ansvarsfullt använande av sociala medier såsom uppfostran och kunskap. De menar även 
att sociala medier upplevs vara för kommersiellt men även för offentligt, vilket de menar 
kan lösas genom att gruppera kontakter. 
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Den yngsta gruppen (1519år) återkom flera gånger i intervjun till att framtida användning 
av sociala medier borde präglas av goda föredömmen, god uppfostran, upplysningar genom 
filmklipp och mycket uppmuntran till verkliga möten. Här kan även tillräknas deras 
positiva uppfattning av videochatt, men även att det verkar behövas alternativ där 
användaren inte syns på bild. 
 
Den näst yngsta gruppen (2024år) föreslog sammanfattningsvis att användare borde sätta 
vissa gränser för sig själv när det kommer till vilka som läggs till som vänner, men även att 
föräldrar bör sätta vissa gränder och inte låta barnen få tillgång till sociala medier för tidigt. 
De tycker även att information och undervisning kring att det är ok att vara sig själv borde 
göras och på olika sätt spridas. De anser även att det borde finnas tips och information om 
hur en hälsosam balans av äkthet och profilering skapas i sociala medier. De tycker även att 
sociala medier tydligare borde uppmuntra till och förenkla att bestämma möten i 
verkligheten. 
 
Den näst äldsta gruppen (2529år) tyckte sammanfattningsvis att att sociala medier inte 
borde ha ett vinstintresse. De tror att det just är vinstintresset som kommer stå i vägen om 
sociala medier på något sätt försöker förändra. De har inte så höga hopp om en förändring 
utan uttrycker om man skulle förändra det så skulle man behövt städa det, vilket de menar 
inte kommer hända. 
 
Den äldsta gruppen (3034år) uttryckte en längtan efter något som de kallade för “folkets 
facebook”, som inte skulle ha ett vinstintresse eller intresse för att äga exempelvis dina 
bilder. Ett sådant socialt medium tänker de skulle vara möjligt om det skapades som en 
opensource sida som exempelvis wikipedia är. De poängterar även att det är bra att dela in 
stora mängder med kontakter i grupper så att allt inte behöver vara offentligt. Dessutom 
tycker de att vuxna bör vara förebilder i hur användare bör föra sig i sociala medier och att 
de bör ta med detta som en del i uppfostran av sina barn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 



Analys 
 
1. Vilken uppfattning har användare av sociala medier om profilering och 
äkthet? 
I diagram 1.1 och 1.2 så kan vi avläsa att samtliga intressenter har både positiva och negativa 
uppfattningar av både profilering och äkthet. Dock hade de en betydligt mer negativ uppfattning 
av profilering än vad de har utav äkthet. Däremot så uppfattas inte äkthet lika positivt som 
profilering uppfattas som negativt. Resultatet av denna attitydobservation kan innebära att på en 
skala med profilering och äkthet som ändpunkter så vill de gärna ligga närmre äkthet än 
profilering. De vill vara äkta, men inte alltid öppna för precis alla, vilket kan ses som en 
hälsosam och föredömlig balans i hur användare bör presentera sig och föra sig i sociala medier 
och i livet som sådant. I diskussionerna så verkar  de däremot inte uppleva att de kan eller borde 
ha den balans som de vill kunna ha mellan äkthet och profilering. Detta visar sig bland annat i att 
de vill kommunicera i text för att det är “smidigt” men att de samtidigt upplever att det är en 
opersonlig kommunikationsform. 
 
2. Uppfattas sociala medier uppmuntra mer till profilering än äkthet? 
Det ovanstående resultatet kan bero på att sociala medier uppmuntrar till profilering (Turkle, 
2011, s 185). Diagram 3 visar nämligen tydligt att många av intressenterna till och med upplever 
det om ett tvång eller som en press till profilering. Diagram 3 visar även tydligt att de yngsta 
intressenterna känner av en betydligt starkare press att profilera sig, vilket kan bero på att de 
eventuellt rör sig mer i offentliga miljöer (se diagram 4.2 ) på sociala medier än vad den äldre 
gruppen gör. Denna press kan även uppstå eftersom många i dag vill effektivisera sina relationer 
(Turkle, 2011, s 16), och ett sätt att möjliggöra detta är profiler som möjliggör att en förenklad 
versioner av en själv lär känna förenklade versioner av andra  (Turkle, 2011, s 185). Den 
upplevda pressen eller tvånget kan även bero på att de inte upplever att sociala medier alltid 
erbjuder en tillräckligt trygg miljö för att vara äkta i 
 
Vid en jämförelse av diagam 1.1 och 1.2 med diagam 3 så framkommer även att de som upplever 
pressen till profilering mest är de som har den mest negativa uppfattningen av den. Desto mer 
intressenterna upplever sig styrda till profilering desto mer verkar det alltså som att de ogillar 
fenomenet. Därför kan pressen till profilering i sig bidra med en revolt som drar användarna 
tillbaka mot äkthet. Lite som en oplanerad(?) omvänd psykologi från de sociala mediernas sida..  
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3. I vilka sammanhang uppträder eller gynnas äkthet respektive profilering? 
Diagram 4.1 och 4.2 visar att äkthet gynnas i mindre sammanhang medans profilering uppträder i 
större, mer officiella sammanhang. Hur detta påverkar i användare i sociala medier verkar bero 
på aktiva val som individen själv gör för att skapa en mer offentlig eller en tryggare miljö, 
genom vilka kontakter som väljs och vilka av dessa som användaren väljer att följa. Anledningen 
för detta resultat kan vara att profilering beskrivs på olika sätt som ett verktyg eller som ett skydd 
mot det stora offentliga utrymme som sociala medier många gånger kan vara.  
 
Utav intressenterna så kan vi utläsa två möjliga lösningar. Antingen används profilering som ett 
skydd genom att bara visa vissa delar av sig själv; till exempel ytliga delar eller delar av en själv 
som på andra sätt känns mindre sårbara. Det kan även vara så att den profil som skapas delvis är 
sann men som mer speglar den en idealbild av sig själv (Turkle 2011, s 153), men om någon av 
intressenterna gör detta så verkar de åtminstone inte göra det medvetet, vilket Turkle (2011) även 
menar att det är så det oftast går till (s 153). Turkle (2011) menar att förklaringen till att detta 
händer är att det finns en kraftfull dragningskraft i att kunna vara exakt den som någon annan vill 
vara med ( s 249). 
 
Den andra lösningen på otryggheten i de offentliga delarna (se diagram 4.2 ) av sociala medier är 
att istället skära ner miljön till mindre och tryggare grupper där användaren i fråga kan känna sig 
mer trygg och därför våga vara mer äkta. Att många är skeptiska till att vara äkta i sociala medier 
verkar nämligen bero på att de har så många kontakter som ser flödet på facebook att det känns 
för offentligt Den offentliga faktorn verkar enligt intressenterna spela en viktig roll i om de vill 
vara mer eller mindre äkta (se diagram 4.1 och 4.2). Detta, förklarar intressenterna, är eftersom 
användare gör sig sårbara när de är äkta. Därmed kan en viss rädsla avläsas inför att vara äkta. 
Äkthet verkar uppfattas som något läskigt och naket, vilket bland annat kan avläsas i 
beskrivningen att det är ”för mycket” att vara helt äkta i sociala medier. Men det verkar 
samtidigt vara något eftersträvansvärt, vilket kan avläsas i beskrivningen äkthet är så man är 
den man är tänkt att vara, en hel människa. 
 
4. Vilka kommunikationsformer föredras och varför?  
Åldersgrupperna skilde sig främst åt i de frågor som rör teknikkulturen det vill säga hur 
användare använder tekniken. Detta gör sig som tydligast i valet av kommunikationsform. 
Exempelvis så föredrog åldersgruppen 1519 år videochatt mer än de övriga grupperna,de var 
även den grupp som antydde på det största avståndstagandet från ett vanligt telefonsamtal. Den 
äldsta gruppen, 3034år, var den som föredrog sms mer än de övriga, men även de visade på ett 
starkt avståndstagande från det vanliga telefonsamtalet. De påstod att det tog för långt tid och att 
det är enklare att chatta. Till skillnad från den äldsta och den yngsta gruppen så föredrar 
exempelvis grupp 2529år telefonsamtalet före alla andra digitala kommunikationsformer. Som 
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en intressent uttryckte det  jag ringer häldre, för då kan inget misstolkas. Den äldsta gruppen 
uttryckte det mer som att det är om man verkligen ska förklara något, som röstsamtalet väljs, 
men de säger egentligen ungefär samma sak. De understryker egentligen en nackdel med 
textkommunikation och en fördel med röstkommunikation, nämligen att det är lätt att missförstå 
varandra i texkommunikation, eftersom samma text kan läsas på så många sätt. Turkle (2011) 
beskriver att dessa missförstånden som orsakas av textkommunikation även gör att 
konversationen tar längre tid ( s 167). De beskiver även att det är enklare att förstå varandra i 
röstkommunikation.  
 
En likhet i resultaten för de olika gruppintervjuerna var att mötet ansikte mot ansikte är det som 
föredras, vilket är en drastisk skillnad emot vad Turkle (2011) beskriver som en flykt från mötet 
ansikte mot ansikte. Kanske är det den förändrig som hon sa sig var så optimistisk till att 
framtiden skulle bringa (Turkle, 2011, s 294) som vi i dessa intervjuer kan bevittna, men det kan 
även vara så att gruppen intressenter skiljer sig från övriga individer i respektive åldersgrupp. 
Trots det så är detta ett hoppfullt och intressant resultat. 
 
Överlicksresultatet i diagam 5.5 visar i enhet med det som Turkle (2011) kom fram till när det 
gäller att sms är den kommunikationsform som föredras framför ett röstsamtal ( s 13), vilket 
Turkle såg som en oroväckande utveckling av teknikkulturen (Turkle, 2011, s 206).  
 
Varför det skulle vara enklare att chatta kan ingen förklara på något annat sätt än att det är 
smidigare och att det inte tar lika lång tid, vilket även är det svar som Turkle (2011) fick i sin 
undersökning av fenomenet (s 11). Hon förklarar att det är många i dag som vill effektivisera 
sina relationer (Turkle, 2011, s 16). Men är det verkligen så att sms och chatt är snabbare och 
smidigare? Det som verkar motsägelsefullt i detta är att några intressenter beskriver att 
röstsamtal endast är aktuellt om det är något som verkligen behöver förklaras. Om det är svårare 
och tar längre tid att förklara över text, hur kan det då samtidigt vara smidigare och gå snabbare? 
Det är dessutom så att textbaserad kommunikation  har en viss bearbetningsfördröjning i 
jämförelse med ett röstsamtal, vilket innebär att den som tar emot meddelandet inte läser direkt, 
tar sedan tid att läsa och tid till att skriva och redigera ett svar. Skulle inte denna process gå 
snabbare i ett samtal? 
 
Ett annat motargument som kan finnas i Turkles (2011) empiri är att ett samtal upplevs som 
påträngande(s 11). Att bara ringa någon verkar ha blivit det samma som att gå in igenom någons 
dörr utan att ringa på, eller som att komma och plinga på dörren utan att ha ringt först. Med åren 
så verkar det ha blivit lika viktigt att smsa innan ett röstsamtal/telefonsamtal görs som det är att 
ringa innan ett besök, vilket numera vanligen också brukar förberedas med sms istället. Om 
beskrivningen om textmeddelande som “smidigt” egentligen syftar åt att det inte är påträngande 
utan att meddelandet kan tas emot när det passar (Turkle, 2011, s 190), borde inte en röstchatt i 
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så fall ses som smidigare och snabbare? Då ägnas ingen tid åt att redigera vad som sägs/ skrivs 
och det ger fördelen med rösten och tonläget, som de uppgav, gör det enklare att förstå varandra. 
Att kulturen förändras av tekniken på detta vis behöver naturligtvis inte innebära något dåligt så 
länge det vägs upp på annat vis, det är bara nya normer i en ständigt föränderlig teknikkultur. 
 
 
5. Vilka kommunikationsformer upplevs uppmuntra till äkthet och vad är det 
som gör att de upplevs göra det?  
Vad gäller kommunikationsformer som uppmuntrar till äkthet ,så upplevdes kommunikation som 
mer äkta desto närmre ett verklig möte kommunikationsformen kom och desto fler sinnen som 
därför användes för att avläsa varandra, eller som en intressent uttryckte det i samtalet kring 
hurvida skype upplevdes som äkta ja man använder ju både synen och hörseln och så, man 
använder ju flera sinnen lixom, då blir det lättare än o läsa en text. Här kan vi utläsa att det inte 
bara upplevs som enklare att förstå varandra när fler sinnen används (än i textkommunikation) 
men att det även är lättare att vara sig själv då. Detta förklaras av en intressent på följande vis 
det är lättare att vara sig själv när man träffas på riktigt för då har man inget att gömma sig 
bakom. Detta är ett citat som tydligt beskriver intressenternas uppfattning som det verkliga mötet 
i förhållande till de digitala. De upplever att konversationsformer som kommer för långt ifrån det 
verkliga samtalet saknar något, vilket även Turkles (2011) epiri visar (s 267). 
 
6. Vad är god balans mellan profilering och äkthet? 
Sammanfattningsvis så antyder intervjuerna på att en god balans mellan äkthet och profilering är 
då man känner sig ärlig men samtidigt trygg. 
 
Sammanfattning 
Intervjuerna visar på att pressen till profilering dels beror på att sociala medier upplevs vara 
officiella och att användare därför gör sig mycket sårbara om de är “för äkta” där , men även 
eftersom sociala medier i sig uppmuntrar till profilering. Pressen till profilering verkar även ha 
samband med den negativa uppfattningen av den, vilket verkar kunna fungera som en omvänd 
psykoliogi för vissa. Att sociala medier uppmuntrar till profilering överensstämmer med Turkles 
(2011, s 180) forskning, men hon tar inte lika tydligt upp att det skulle ha att göra med att sociala 
medier upplevs som officiellt, utan snarare som ett sälle att vara anonym på och gömma sig 
bakom skärmen (Turkle, 2011, s 1). Detta uttrycker visserligen även intressenterna, men snarare 
som en orsak till nätmobbning.  
 
Vad gäller kommunikationsform så försvarar de gärna avnvändandet av textkommunikation 
samtidigt som de beskriver det som opersonligt och som en kommunikationsform har lätt att 
orsaka missföstånd. Detta är en problematik som även Turkle (2011) beskiver ( s 167). Trots att 
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de beskriver att det är lättare att förstå varandra och att vara sig själv i ett röstsamtal, så föredrar 
de ändå generellt sett textkommunikationen framför ett röstsamtal. De verkar dock föredra det 
verkliga mötet framför textkommunikationen, vilket gör att de visar antydningar åt både den 
delen av teknikkuturen som Turkle som såg som oroväckande (Turkle, 2011, s 206), men även åt 
den tekikkultur som hon längtar efter (Turkle, 2011, s 294). 
 
Brainstorming 
Nedan beskrivs analysen av varje resultatdel från brainstormingen enligt samma kategorisering 
som i resultatkapitlet. 
 

Begränsningar och regler 
I brainstormingarna så förekom det ideer kring begränsningar och regler i alla intervjuer, 
det som var intressant var att i de flesta fall så kom de fram till att det inte skulle vara en 
bra lösning. Därefter diskuterades ofta att uppfostran och upplysning istället skulle avhjälpa 
samma bekymmer. De kom med andra ord fram till samma slutsater som Turkle (2011); vi 
kan inte skylla teknologin för att människor beter sig illa (s 237) och vi kommer inte på 
något sätt göra oss av med internet (s 293). Det är inte lösningen. Vi måste hitta ett sätt att 
leva med den förföriska teknologin på ett sätt som är fördelaktigt för oss (Turkle, 2011, s 
294). 

 

Uppfostran och förebilder 
Intressenterna uttrycker på olika sätt att de vuxna borde stötta och undervisa de yngre i hur 
användare bör föra sig på sociala medier, men att det även behövs förebilder som vågar gå 
före och visa på en hälsosam balans mellan äkthet och profilering. De menar även att det är 
familjen som bör förebygga olika former av missbruk genom exempelvis goda vanor, vilket 
överensstämmer med Turkles (2011) syn på att vi behöver en fostrande gemenskap (s 238). 
 

Upplysning och kunskap  
En del av intressenterna föreslog även att upplysning och kunskap skulle kunna förändra de 
negativa delarna av teknikkulturen såsom social isolering. En del grupper tyckte att 
upplysning om sociala medier i sociala medier var den bästa lösningen, medan en del 
upplevde att detta borde tas upp och undervisas om i skolan. De upplever alltså att en del i 
varför vi ibland använder teknologin på destruktiva sätt är eftersom vi vet för lite om hur 
det påverkar oss. Turkles bok bidrar visserligen med mycket kunskap kring ämnet, men det 
verkar vara svåråtkomlig information som behöver uttryckas på olika sätt som kan förstås 
av olika människor. Hur många filmer som det är rimligt att skapa för att nå alla kan dock 
ifrågasättas, så många som möjligt verkar åtminstone vara intressenternas svar. Mycket 
material finns dock redan att tillgå via illustrerade filmer, även delar av Turkles bok Alone 
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Together (2011) finns med i en illusterad film (cohen, 2013) som fått stor spridning på 
sociala medier. 

 

Ta bort vinstintresset 
De båda äldsta grupperna menar på att det är mycket som hindras, stör och försämras i 
kvalité utav ett vinstintresse som gör sig tydligt i sociala medier. De diskuterar bland annat 
reklam som anpassas efter det de sökt på eller skrivit om, de menar att det upplevs som om 
sociala medier ibland profilerar oss utan vår vetskap. Här kan ett visst obehag utläsas inför 
att sociala medier tänger sig in och vill veta olika saker om en som till exempel vad som 
gillas, för att sedan dela och sälja det vidare. Önskan som kan utläsas av detta är ungefär 
den samma som Turkle uttrycker. Hon menar att vi bör återerövra det personliga utrymmet 
och skapa sociala medier som inte tränger sig på (Turkle, 2011, s 277). 
 

Uppmuntran till verkliga möten 
Markus Heinrichs (et.al, 2003) visar även i sin forskning att positivt socialt umgänge, 
fysisk närhet och stöd från andra människor, utöver andra positiva hälsoeffekter, har en 
tydlig “antistress” effekt. Det är alltså tydligt att vi behöver umgås mer i den fysiska välden 
för att må bra, vilket det även verkar finnas en längtan efter hos intressenterna. I 
brainstormingarna så uttrycker de på olika sätt att om sociala medier ska uppmuntra till 
äkthet så ska de även uppmuntra till fysiska möten utanför sociala medier. Detta 
överensstämmer med Turkles påstående om att möten där an annan persons fulla 
uppmärksamhet ges efterlängtas och blir alt mer sällsynt (Turkle, 2011, s 266). 
 

Sammanfattning  
I brainstormingarna så uttrycker intressenterna en längtan efter en ny teknikkultur där med 
mer gemenskap i den fysiska värden och använder tekniken som ett verktyg för att planera 
att träffas. Denna längtan efter närvaro överensstämmer med det Turkle (2011) fann i sina 
undersökningar (s 266). Den teknikkulturen de efterlängtar skulle inte heller vara präglad 
av texten utan av talet och bilden. Denna riktning kan även utläsas att Turkle längtar efter 
(Turkle, 2011, s 206).  Den teknikkulturen de efterlängtar skulle även präglas av 
ansvarsfullhet, ärlighet och goda föredömen, vilket överensstämmer med Turkes (2011) 
tankar om en fostrande gemenskap (s 238). Den skulle även erbjuda skapandet av olika 
utrymmen som inte är officiella, vilket kan tyckas gå emot Turkle då det kan ses som att 
“gömma sig bakom skärmen” för det officiella, men eftersom det skapar utrymmen där 
användaren kan vara sig själv, så överensstämmer även detta (Turkle, 2011, s 277). 
Intressenterna längtar även efter att teknikkulturen skulle vara en kultur där sociala medier 
inte ständigt försöker samla så mycket information som möjligt om dig för att kunna kasta 
diverse reklam i ansiktet på dig, utan som uppmuntrar till en hälsosam balans mellan äkthet 
och profilering, vilket stämmer överens med Turkles (2011) tankar om integritet på sociala 
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medier (s 277). Denna teknikkultur skulle skapas med “Folkets Facebook” som de uttryckte 
det. Ett socialt medium utan vinstintresse där användardatan ägs av folket. 
 

Prototyp  designbrief 
Utav den desideratan (Nelson,Stolterman, 2012, s107) som utrönats i intervjuer och literaturstudie så 
kan följande tillämpning av denna föreslås. 
 

1. Motivera användaren till interaktion som främjar äkthet. 
 

a. Uppmuntra till medier för kommunikation som främjar äkthet, genom förslag och 
påminnelser att använda dessa.  

 
b. Synliggöra medier för kommunikation som främjar äkthet genom att låta dessa ta 

plats, medan övriga kommunikationsmöjligheter såsom textbaserat visas som ett 
andra alternativ i sidan.  

 
2. Uppmuntra användaren till socialt umgänge i form av möten ansikte mot ansikte 

(IRL).  
a. Uppmuntra till att boka möte för att träffas IRL genom poängsmotivation. 

 
b. Erbjuda ett smidigt sätt att planera in möten och evenemang 

 
c. Visar evenemang i närheten.  

 
3. Skapa en trygg miljö.  

 
a. Genom att gruppera vänner, intressegrupper och sidor. När en vän läggs till så 

måste en grupp väljas för denna (en person kan vara med i flera grupper) 
 

b. Förhindra möjligheten att inlägg skickas utan att den grupp som inlägget är ämnat 
för har valts (dämpar oron av att råka skicka något till alla som bara några ska se) 

 
4. Inget vinstintresse 

 
a. Ingen reklam och ingen press till att gilla produkter och företag 

 
b. Användaren äger sina egna bilder och sin egen information 
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Motivering av designbreaf  
 
1. Motivera användaren till interaktion som främjar äkthet. 
Denna punkt har sin grund i huvudfrågan för studien. De kommunikationsformer som 
uppmuntrar till äkthet är föreslagna i resultatet av empirin. a) För att hjälpa användaren att ändra 
vanan med textkommunikation som så kommer påminnelser om att använda de 
kommunikationsformer som upplevdes vara mer äkta, inklusive verkliga möten, i konversationer 
med de som kategoriserats som “nära” i det sociala nätverket. Påminnelserna är av upplysande 
och undervisande karraktär, vilket var kvalitéer som efterfrågades i intervjuerna. b) Som 
ytterligare stöd i att påverka teknikkulturen genom användarnas vanor så synliggörs även de 
kommunikationsformer som resultatet av empirin visade upplevas uppmuntra till äkthet. Detta 
eftersom digitala artefakter i sig påverkar hur de används, genom det sätt de antyder att de ska 
användas (Norman, 2002) 
 
2. Uppmuntra användaren till socialt umgänge i form av möten ansikte mot ansikte (IRL).  
Ut över uppmuntran som nämns ovan, där även det verkliga mötet inkluderas a) så kommer det 
verkliga mötet understrykas särskiljt med hjälp av poängsmotivation. Användare kan med andra 
ord välja att samla “IRLpoäng” när de umgås med vänner i verkligheten. b) Designbreafen 
syftar även till att den digitala artefakten (exemplet för studien) ska erbjuda en smidig 
bokningsfunktion, som uppmuntrar till möten genom att förenkla processen av att hitta en 
gemensam tid. c) Eftersom intressenterna även påstod att det skulle uppmuntra till fler möten om 
det fanns tillgång till fler mötesplatser och evenemang i närheten, så kommer det även vara 
möjligt att få en överblick över evenemang som ligger i närheten (eller i ett valt område). 
Anledningen till att det verkliga mötet understryks på så många sätt är eftersom empirin visar att 
detta upplevdes vara en särskiljt viktig del för samtliga intressenter, men även eftersom det 
dessutom uttrycks av Turkle (2011) som en förhoppning att vi kommer återerövra det personliga 
mötet och varandras fulla uppmärksamhet (s 294).  
 
3. Skapa en trygg miljö. 
Eftersom empirin visar att äktheten hämmas i offentliga miljöer och gynnas i mindre och mer 
nära sammanhang, så syftar även designbreafen till att skapa mindre och tryggare miljöer för 
användarna att våga vara sig själva i. a) Detta sker främst genom gruppering av vänner, 
intressegrupper och sidor som defineras som offentliga eller som nära. b) Som en extra säkerhet 
för användaren så kommer inlägg inte delas förens den grupp som ska kunna se är vald. Utöver 
att detta erbjuder en trygghet som intressenterna tycks sakna, så stöds det även av Turkles (2011) 
tankar om att skapa trygga utrymmen (s 277). 
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4. Inget vinstintresse 
Enligt intressenternas önskan så syftar även designbreafen till att skapa ett socialt medium a) 
som inte gräver efter mer användarinformation, såsom gillningar och historik, i kommersiella 
syften såsom att sälja användarinformation för att kunna fylla flödet med reklam. b) I detta 
sociala medium så skulle även, enligt intressenternas önskan, användaren själv även äga sin egna 
information, vilket även stödjs av Turkles (2011) tankar om intigritet (s 277).  
 
 
Exempel på visualisering av designbrief  
Hur delar av punkterna (ovan) hade kunnat tillämpas utseendemässigt exemplifieras nedan. 
 

         1          2 
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I den vänstra ovanstående skissen, bild 1, så visas hur ett flöde hade kunnat se ut efter en tydlig 
gruppering av kontakter såväl om sidor och medlemsgrupper. Detta för att användaren ska kunna 
känna att hen har trygga och nära utrymmen i det sociala mediumet. Detta gör det enkelt att ha 
alla kontakter på samma plats utan att det känns som för offentligt. På detta vis så kan även olika 
sorters flöden ses beroense på vad användaren känner för just då, vilket kan spara tid som annars 
går åt att kolla genom långa flöden med både det du vill och inte vill se för tillfället. Flikarna är 
tänkta att kunna redigeras av användaren. i bild 2 ovan till höger så visas svarspanelen som 
kommer upp vid skapandet av ett nytt inlägg eller kommentar på någon annans inlägg. Det är 
med andra ord istället för tangentbordet som brukar komma upp vid sådana alternativ. 
 

   3          4 

 
I bild 3 och 4 ovan så visas exempel på hur kommunikationsformer som främjar äkthet hade 
kunnat synliggöras genom att låta dessa ta plats, medan knappen för tangentbord visas som ett 
mindre synligt alternativ i det övre vänstra hörnet. Bild 3 till vänster ovan visar en meny för 
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realtidssamtal utan bearbetningsfördröjning såsom videosamtal eller röstsamtal men även för 
möten ansikte mot ansikte (IRL). Detta för att även i chatten kunna uppfylla punkt nummer två i 
designbreafen. I bild 4 ovan till höger så visas en meny för realtidssamtal med 
bearbetningsfördröjning såsom videochatt eller röstchatt, men även fotografi. Detta är med andra 
ord samtalsalternativ där båda parter inte behöver delta i kommunikationen samtidigt. 
 
Ett exempel för ikonen “planera ett möte samma tid och samma plats” kan ses längst ned i 
menyn som visas i bilden till vänser. Denna ska öppna en mötesplanerare som är tänkt att 
erbjuda ett smidigt sätt att planera in möten och evenemang. 
 
Funktionerna kan givetvis visualiseras och läggas upp på många olika sätt och detta bör inte ses 
som den ända eller ens som den bästa lösningen. Tanken med skisserna  i denna designbrieaf är 
endast att ge exempel som förtydligar praktiska nyttan för framtida design som studien syftar till 
att bidra med. 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Med hermenuetiken vetenskapligt förhållningssätt och därmed tillämpning av den hermenuetiska 
spiralen gjorde förvisso att studien krävde mycket tid och energi, men den blev desto fylligare, 
trots det lilla område den berör. Visst hade mer generaliserbara metoder kunnat användas för att 
kartlägga uppfattningarna för det valda området, men att kunna generalisera med uppfattningar 
är enligt mig ingen mening, då generaliseringar bara är en enkel utväg för att kunna täcka ett 
stort område som möjligt. Generalisering tar enligt mig död på nyfikenheten av de övriga 
individernas uppfattningar, som annars kunde undersökts ytterligare för att få fram fler aspekter. 
Däremot kan generalisering vara användbar för att tydligt kunna presentera ett resultat i form av 
exempelvis ett diagram. Man bör även ha i åtanke att skillnaderna mellan grupperna inte tvunget 
behöver ha enbart med ålder att göra, det kan även vara så att man för sig olika i olika 
umgängeskretsar och att grupperna tillhör olika umgängeskretsar där man använder olika 
kommunikationsformer. 
 
Resultatdiskussion 
Det resultat som presenteras ovan, samt litteraturstudien, bidrar kanske främst med att ringa in 
vad som uppmuntrar till äkthet i sociala medier, dels genom specifika svar på vad som gynnar 
äkthet, men även genom att peka på vad som inte uppmuntrar till äkthet, vilket kan vara till lika 
stor hjälp när man ska utröna vad som bör vara med i ett socialt medium som gynnar äkthet. 
 
Gruppintervjuerna bekräftade på många sätt det som Turkle (2011) beskriver att hon funnit i den 
empiri som hon samlat kring ämnet i ca 30år. Till exempel så bekräftas ett avståndstagande från 
det klassista telefonsamtalet/ röstsamtalet i den generella sammanställningen i diagram 5.5. 
Däremot  så visar resultatet att möten som sker ansikte mot ansikte är den form av 
kommunikation som föredras främst av samtliga intressenter, vilket Turkle (2011) menar att 
många flyr ifrån ( s 178). Det som resultatet visar kan dock vara ett exempel på de små tecken på 
förändring i riktning mot gemenskap som Turkle sett och som hon menar gjort henne optimistisk 
inför framtiden  (Turkle, 2011, s 294). 
 
En annan intressant del i resultatet var skillnader som upptäcktes mellan åldersgrupperna, men 
det som var alldra mest intressant var att de inte skilde sig åt som väntat.  Det förväntade 
resultatet var att att åldersgrupperna skulle skilja sig åt mer och tyda mer på att valet av 
kommunikationsform var beroende på ålder. till exempel att ju yngre man är desto mer av de nya 
kommunikationsformerna använder man (till exempel videochatt) men resultatet kan inte 
bekräfta detta ens inom gruppen intressenter för studien. Man kan däremot resonera kring om det 
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möjligen kan ha med den kultur som individens umgängeskrets har. Dock så krävs fortsatt 
forskning för att utröna detta. 
 
Av studien så kan man avläsa att ett socialt medium som syftar till att uppmuntra äkthet bör 
upplevas som en trygg miljö, där allt inte alltid är till för alla. Den bör uppmuntra till verbal 
kommunikation som med fördel kan stödjas med visuella alternativ. Den bör även uppmuntra till 
och förenkla planering av möten, ansikte mot ansikte.  
 
 

Äkthet gynnas i det lilla men flyr det offentliga.  
Den är människors hud, naken och sårbar.  

 
Profileringen är dess skyddskläder,  

en rustning i mötet med en hård och kall kultur  
där profilering till absurdum blivit normen. 

 
Äktheten hämmas i texten, men växer fram ur talet,  

där varje liten nyans i tonen, 
där varje liten paus  

 
... 

avslöjar människans sanna jag.  
 

(Emma Wastring) 
 
Prototypen kan dock inte stå som den enda lösningen för hur ett socialt medium bör vara för att 
uppmuntra till äkthet. Den kan inte heller stå som ett exempel på det bästa sättet att uppmuntra 
till äkthet i sociala medier, men den förtydligar nyttan med studiens resultatet, vilket var själva 
syftet med den. Detta gör den genom att ge en bild av hur sociala medier kan se ut om nyttan 
skulle tillämpas i form av ett nytt socialt medium. Prototypen står även som ett förkroppsligande 
av studiens teori om hur man kan uppmuntra till äkthet i sociala medier. 
 
Det är trots detta, så att det i första hand är upp till var och en att hitta en balans mellan äkthet 
och profilering, det är inte alltid lätt och det är helt individuellt var den balansen infinner sig.  
En vägledning kan vara att tänka på profilering som kläder, smycken och smink. De kan säga 
mycket om oss eller de som vi vill utge oss för att vara, men de är, trots detta, inte en del av oss. 
De döljer våra sanna jag. Samtidigt så är det få som skulle gå ut på stan naken. Att gå ut med 
hela sitt jag på offentliga miljöer i sociala medier kan nämligen uppfattas just så. Däremot så 
behöver vi inte heller gå runt med rustning eller tre ton kläder; inte behöver vi heller bära en 
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mask som täcker våra ögon från ögonkontakt; Inte behöver vi heller sminka oss själva till 
oigenkänning.  
 
Studien syftar dock inte till att svartmåla dagens teknikkultur på något sätt utan den syftar till att 
synliggöra brister och föreslå åt vilket håll förändring bör ske. Att teknikkulturen har förändrats 
behöver ju givetvis inte vara dåligt. Det viktiga är att förändringen inte förstör för oss på något 
sätt genom att skära ner på vår tid med varandra, relationen till varandra eller på kvaliten i våra 
relationsbyggande samtal. Hur vi löser detta kommer se olika ut, men givetvis behöver vi inte ta 
ett steg tillbaka varje gång som teknikkulutuen utvecklas åt ett oroväckande håll. Det är ju inte 
till exempel så att vi skulle slopa internet och bara kontakta varandra via telefon och verkliga 
möten. Vi måste hitta ett sätt att finna de olika kvalitéerna på ett annat sätt som passar kulturen 
sådan som den är nu, vilket är en ständig process. När man skär ner något i ena änden så får man 
lägga till något i den andra och så tågar teknikkulturen fram. 
 
Fortsatt forskning 
Den fortsatta forskningen skulle kunna innebära att skapa ett sådant socialt medium som beskrivs 
för att sedan testa detta mot empiri och för att sedan skapa en förfinad teori kring hur sociala 
medier kan uppmuntra till äkthet i sociala medier, vilket inte rymdes inom tidsramarna för 
studien. 
 
En annan intressant frågeställning som kommer fram i studien är vad som påverkar valet av 
kommunikationsform. Är det tekniken, hur den är formad eller hur den presenteras i layout eller 
är det kanske beroende på ålder, umgängeskrets eller kultur? Nyttan i att besvara denna fråga 
skulle vara att veta från vilket håll man behöver påverka för att mer effektivt påverka hur vi 
använder tekniken. 
 
Man hade även kunnat utforska hur användandet av de olika kommunikationsformerna påverkar 
oss och våra relationer med de som vi kommunicerar med i kommunikationsformen i fråga. 
Detta skulle bidra med ökad kunskap som hade kunnat vara användbart när man ska vägleda 
människor i val av kommunikationsform. Kunskapen denna forskning skulle bidra med skulle 
även i sig kunna påverka hur vi använder tekniken. 

 
 
   

53 



SLUTSATS 
Det principiella bidraget från denna studie en ökad förståelse för “hur och varför användare 
presenterar sig och för sig på ett visst vis i sociala medier”. Detta bidrar till i vilken rikting som 
designers måste sträva för att kunna stödja användarnas problematik med att hitta en balans 
mellan äkthet och profilering i sociala medier. En ökad medvetenhet i designandet såväl som i 
användandet kan förhoppningsvis avhjälpa de dokumenterade negativa effekterna som 
profilering leder till i avskildhet från äkthet.  
 
Efter att ha undersökt området profilering i sociala medier genom studie av tidigare forskning 
såväl som forskning i form av intervjuer med 16 intressenter i åldrarna 15 34 år så har studien 
gett följande svar på den övergripande forskningsfrågan: 
 
(Hur) kan en digital artefakt inom sociala medier uppmuntra till äkthet som 
en motpol till profilering för att skapa balans mellan profilering och äkthet?  
För att skapa balans mellan profilering och äkthet har denna studie kommit fram till att sociala 
medier bör upplevas som en trygg miljö, där allt inte alltid är till för alla. Sociala medier som 
syftar till att uppmuntra äkthet bör uppmuntra till verbal kommunikation som med fördel kan 
stödjas med visuella alternativ. De bör även uppmuntra och förenkla planering av möten, ansikte 
mot ansikte. Hur dessa funktionsförslag skulle kunna yttra sig är också exemplifierat ovan i 
designbriefen för studien. 
 
Delfrågor 
Vad gäller delfrågorna som lett fram till svaret i ovanstående övergripande forskningsfråga så 
har studien visat: 
 
1. Vilken uppfattning har användare av sociala medier om profilering och äkthet?  
Utav inervjuerna att döma så uppfattas äkthet mer positivt än profilering. Profilering ses som ett 
nödvändigt skydd av äktheten som ses som det sanna jaget. 
 
2. Uppfattas sociala medier uppmuntra mer till profilering än äkthet? 
Detta menar både Turkle (2011) och intressenterna för studien, vilket är varför sociala medier 
bör inrikta sig mot att uppmuntra till äkthet för att skapa en motpol som bildar en balans mellan 
äkthet och profilering. 
 
3. I vilka sammanhang uppträder eller gynnas äkthet respektive profilering? 
I kommunikation med en mindre grupp individer så främjas möjligheten till äkthet mer än i 
kommunikation med en större, mer offentlig grupp individer.  
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4. Vilka kommunikationsformer föredras och varför?  
Kommunikationsformen som generellt sätt föredras framför de andra är det verkliga mötet 
eftersom intressenterna upplever sig ha lättare att förstå varandra i ett verkligt möte och att det 
upplevs äkta, det vill säga att det kan vara lättare vara sig själv i det verkliga mötet. Därefter 
föredras generellt sett textkommunikationen eftersosm den anses vara snabb och smidig. Därefter 
följer videosamtal av den anledningen att användare förstår varandra på liknanade sätt som i det 
vekliga mötet samtidigt som de kan hantera konversationen när de har tid. Därefter följer 
röstsamtalet/ telefonsamtalet eftersom det upplevs ta för mycket tid, men den föredras ändå av 
den anladningen att det är lättare förstå varandra. Sist kommer videosamtalet, detta på grund av 
en kombination av att det är lika påträngande som ett samtal, men att den nuvarande tekniken ett 
sådant samtal inte är helt felfritt, men en del poängterade att det ändå är en bra 
kommunikationsform då de kommer nära det verkliga mötet, men det upplevs inte lika smidigt 
som de övriga. 
 
5. Vilka kommunikationsformer upplevs uppmuntra till äkthet och vad är det som gör att 
de upplevs göra det?  
 

● I datormedierade*, textbaserade realtidssamtal med bearbetningsfördröjning, såsom 
chatt eller sms, så främjas möjligheten till profilering mer än möjligheten till äkthet. 

 
● I datormedierade*, röstbaserade realtidssamtal, såsom telefonsamtal eller röstsamtal, 

så främjas möjligheten till äkthet mer än möjligheten till profilering.  
 

● I datormedierade*, videobaserade realtidssamtal, såsom videosamtal eller videochatt, 
så främjas möjligheten till äkthet mer än möjligheten till profilering. 

 
● I realtidssamtal utan bearbetningsfördröjning såsom videosamtal eller röstsamtal så 

främjas möjligheten till äkthet mer än i realtidssamtal med bearbetningsfördröjning. 
 
* När någon form av dator (tex smartphone, laptop eller stationär dator) används som en kanal för kommunikation 
av olika former så är den kommunikationen datormedierad. 
 
Enligt intressenterna så känns det mer äkta desto fler sinnen som aktiveras för att kunna avläsa 
motparten i konversationen. Här står det verkliga mötet högst, vilket även ger förklaringen att 
desto närmre ett fysiskt möte som kommunikationsformen kommer, desto mer äkta känns det. 
Med andra ord uppmuntrar de till äkthet genom att aktivera fler sinnen som hjälper 
kommunikationen. 
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6. Vad är god balans mellan profilering och äkthet? 
En god balans mellan profilering och äkthet är helt individuellt och går därför inte att ge ett helt 
tydligt och klart svar på, men ett flexibelt svar där var och en kan känna efter själv. Därför kan 
besvarar studien frågen enligt föjande; En god balans mellan profilering och äkthet är då du som 
användare känner dig öppen nog för att andra ska kunna uppfatta vem du är, men att du samtidigt 
inte känner dig utblottad, utan trygg med att ditt alldra innersta är i säkerhet hos dig och de få 
som du väljer att anförtro detta. 
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BILAGA 2  
 
Val av kommunikationsform 
Diagram 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 som presenterar för val av kommunikationsform för var och en av grupperna. 
Dessa är sammanställda i diagram 5.5 i kapitlet för Resultat av empirisk studie. 
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