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Sammanfattning 
Tecken på att Facebooks tillväxt har avtagit har varit synliga under en längre tid, 
men i början av februari 2022 kom nyheten att det totala antalet användare på 
Facebook har minskat för första gången sedan plattformen debuterade. Med 
anledning av den högaktuella karaktären av denna nyhet vid författandet av denna 
studie, i kombination med den ständigt föränderliga naturen av sociala nätverk, 
har denna studie undersökt orsakerna bakom det minskande användarantalet på 
Facebook idag bland individer mellan 13-30 år. Detta med avsikt att identifiera 
vilka faktorer som bör tas hänsyn till vid design av existerande- och framtida 
sociala nätverk. Den kvalitativa empirin insamlad från semistrukturerade 
intervjuer med åtta användare av Facebook har synliggjort ett mönster av 
gemensamma upplevelser av komplicerade interaktioner, avsaknad av en relevant 
algoritm, context collapse och ett förlorat socialt värde. Dessa gemensamma 
upplevelser har sedan använts som underlag i formuleringen av fyra 
designriktlinjer som ämnar att stödja designers i existerande och framtida design 
av sociala nätverk i syfte att förebygga minskande användarantal. 
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Signs of Facebook’s user growth decline have been prevalent for a long time. 
Still, at the beginning of February 2022, the news broke that the total number of 
users on Facebook declined for the first time since the platform debuted. Given 
the highly topical character of these news at the time of writing this study, 
combined with the ever-changing nature of social networks, this study has 
examined the reasons behind the declining number of users on Facebook today 
among individuals between 13 and 30 years of age. Furthermore, this study was 
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and future social networks. The qualitative empirical data collected from semi-
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1. Introduktion 
I slutet av 1990 skapar datavetaren Tim Berners-Lee den första 

webbprototypen som lägger grunden till Internet som vi känner det idag (Berners-

Lee 1996), och under åren som följer sker stor utveckling där allt från uppslagsverk 

till spel blir nätbaserade (Internetstiftelsen 2021). Termen Webb 2.0, som refererar 

till en utveckling av ursprungswebben som ger upphov till en ny grad av 

interaktivitet, myntas av Darci DiNucci år 1999, men begreppet blir populärt först 

2004 (Craig 2021). Utvecklingen av Webb 2.0-teknik ger användare nya 

möjligheter till skapande- och delande av digitalt innehåll samt interaktivitet i form 

av  webbaserade gemenskaper och användargenererat innehåll (Krouska, Troussas 

& Sgouropoulou 2020), vilket leder till att den digitala identiteten börjar ta allt 

större plats (Praprotnik 2020).  

Under början av 2000-talet sker en tillväxt av sociala tjänster med denna typ 

av interaktivitet i form av sociala nätverk på internet. Dessa nätverk är interaktiva 

system där användare producerar innehållet själva och kan interagera med andra 

användares innehåll. Det sociala nätverket Facebook lanseras år 2004 (Barr 2018) 

och växer snabbt. Facebook har en miljard månatligt aktiva användare år 2012 och 

två miljarder fem år senare (Dwoskin, Oremus & Lerman 2022). Dock har denna 

tillväxt efter många år avtagit och i slutet på 2021 har Facebook förlorat en halv 

miljon användare globalt sett (Ghaffary 2022), något som tyder på att det finns ett 

behov av att undersöka hur design kan stödja en positiv användarupplevelse på 

sociala nätverk för att förebygga en fortsatt negativ trend.  

Nyheten att det totala antalet användare på Facebook har minskat kommer i 

början av februari år 2022 - något som sker för första gången sedan plattformen 

debuterade för 18 år sedan (Ghaffary 2022). Reaktionen blir stor och Meta, som 

äger bland annat både Facebook och Instagram, tar en ekonomisk smäll när bolagets 

aktiekurs sjunker med mer än 20% (Mills Rodrigo 2022). Tecken på att Facebooks 

tillväxt avtagit har varit synliga under en längre tid, något man tror beror på att man 

har mättat marknaden och inte längre har fler länder att expandera till (Ghaffary 

2022) samtidigt som unga vuxnas ointresse av- och negativa associationer till 

Facebook också har betydelse (Keeley 2022). Heath (2021) redogör för att det 
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främst är två åldersgrupper som står bakom den sjunkande siffran för Facebooks 

användarantal: unga vuxna mellan 20 och 30 år och tonåringar. Kontoregistreringar 

gjorda av personer under 18 år var 26% färre år 2021 än året innan i Facebooks fem 

toppländer, och en svårighet att behålla användare som är under 30 år gamla har 

pågått sen 2012 (Heath 2021).  

Konkurrenter till Facebook som lyckas fånga sina användares tid och 

uppmärksamhet, likt TikTok, är ett hot mot plattformen (Naughton 2022). TikTok 

var den mest nedladdade appen år 2021 med över en miljard användare (Ghaffary 

2022) och har en ung användarskara.  Teknik- och mediaanalytikern Ben 

Thompson menar att Facebook i dagsläget inte fokuserar på att visa innehåll från 

ens vänner utan snarare fokuserar på engagemang och visning av annonser 

(Naughton 2022). Problem med Facebooks fokus har bekräftats i tidigare forskning 

där användare i en studie av Yoo, Jung, Kim och Kang (2019) redogör för att 

mängden annonser och i övrigt onödig information är för stor, vilket kan leda till 

negativa känslor hos användaren. Deltagare rapporterade att användningen av 

Facebook som tidigare var i socialt syfte numera bara kretsar kring att inte missa 

nödvändig information (Yoo et al., 2019).  

 Givet minskningen av användare av Facebook som sker för första gången 

någonsin, i kombination med den ständigt föränderliga naturen av sociala nätverk 

och hur de används vilket påverkar applicerbarheten av tidigare forskning, finns det 

ett behov av att undersöka orsakerna bakom detta fenomen och vilka faktorer som 

är viktiga att ta hänsyn till vid design av existerande och framtida sociala nätverk. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka orsakerna bakom det minskande 

användarantalet på Facebook bland individer mellan 13-30 år. Detta genom att 

identifiera vilka faktorer som bör tas hänsyn till vid design av existerande och 

framtida sociala nätverk som uppfyller de behov och förväntningar som användare 

har.  

         Baserat på tidigare forskning och kvalitativa intervjuer är målet med detta 

examensarbete att formulera designriktlinjer som kan stödja designers i existerande 
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och framtida design av sociala nätverk att förebygga minskande användarantal. 

Frågeställningen som vägleder detta examensarbete är: Hur kan designriktlinjer 

teoretiskt formuleras för att stödja designers i existerande och framtida design av 

sociala nätverk i syfte att förebygga minskande användarantal? Frågeställningen 

kommer att besvaras med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer.  

1.2 Avgränsningar 

Två avgränsningar har gjorts i föreliggande examensarbete baserat på tidigare 

resonemang. Den första innebär att endast individer mellan 13 och 30 års ålder 

kommer att undersökas. Avgränsningen görs utifrån den information som finns 

tillgänglig gällande Facebooks sjunkande användarantal där man främst pratar om 

två åldersgrupper: tonåringar och unga vuxna. Studiens andra avgränsning innebär 

att området undersöks i en svensk kontext. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

● Sociala nätverk (eng. social networks or social networking sites) - Sociala 

nätverk är ett paraplybegrepp som används för att referera till ett brett 

spektrum av internetbaserade nätverksbaserade 

kommunikationsplattformar som möjliggör generering, distribution och 

konsumering av användargenererat innehåll (Kunduru 2018). 

● Icke-användning (eng. non-use) - Icke-användning av digitala 

informations- och kommunikationsverktyg sker på en skala och kan röra sig 

om både passiv användning eller ett totalt övergivande av dessa verktyg 

(Noman, Das & Patil 2019). Orsakerna till icke-användning kan vara 

ekonomiska, sociala, geografiska eller bero på bristande teknisk 

infrastruktur (Wyche & Baumer 2017). 

● Användargenererat innehåll (eng. user generated content) - 

Användargenererat innehåll skapas av användare som frivilligt bidrar med 

information eller media som är tillgänglig för andra användare att interagera 

med (Krumm, Davies &  Narayanaswami 2008). Innehållet kan bestå av 
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bland annat text, bild, video eller ljud (Momeni, Cardi & Diakopoulos 

2018).  

● Användargränssnitt (eng. user interface) - Användargränssnittet 

möjliggör interaktion med tekniken, exempelvis genom att användaren 

klickar, sveper eller scrollar (Nguyen, Vu, Pham & Nguyen 2018). 

Användargränssnittet kan vara grafiskt och då innefatta formulär, ikoner 

och knappar (Oulasvirta, Dayama, Shiripour, John & Karrenbauer 2020). 

1.4 Disposition 

I introduktionskapitlet presenteras en överblick av området denna studie behandlar, 

från födelsen av sociala nätverk till det problem Facebook handskas med idag - ett 

minskande användarantal som främst är synligt hos unga användare. Detta leder 

studien in på sitt syfte och den frågeställning som vägleder arbetet.  

Vidare följer bakgrunden där en redogörelse av uppkomsten av sociala 

nätverk, utmaningar och etiska dilemman samt faktorer bakom fram- och 

undergångar för sociala nätverk presenteras utifrån tidigare forskning.  

I metodkapitlet beskrivs vilken metod som använts och hur den tillämpats 

till studien i syfte att besvara frågeställningen. Här redogörs även för urvalet av 

deltagare, det material som använts och de etiska överväganden som studien 

förhåller sig till. 

I kapitel fyra presenteras undersökningens resultat och en analys av denna, 

med en efterföljande diskussion i kapitel fem där det empiriska underlaget 

diskuteras tillsammans med en teoretisk förankring. 

Slutligen presenteras slutsatsen som sammanställs i kapitel sex. Vidare 

följer referenser och bilagor. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Uppkomsten av sociala nätverk 
Det första sociala nätverket, SixDegrees.com, lanseras år 1997. De tillgängliga 

funktionerna inkluderar möjligheten att skapa en profil, lista sina vänner och surfa 
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bland sina vänners vänlistor. SixDegrees lockar under sin bästa tid miljontals 

användare, men blir i slutändan ingen hållbar verksamhet. Nätverket upplevs vara 

före sin tid och det finns enligt användarna för få interaktionsmöjligheter efter att 

ha accepterat en vänförfrågan. Det är även få användare vid denna tid som är 

intresserade av att träffa främlingar, så år 2000 stängs därför tjänsten ned (Boyd & 

Ellison 2007). Under åren som följer börjar fler webbplatser att implementera 

sociala funktioner och från och med år 2003 lanseras flera nya sociala nätverk 

(Boyd & Ellison 2007). I takt med att fenomenet sociala nätverk och 

användargenererat innehåll växer börjar webbplatser som tidigare var fokuserade 

på mediedelning att implementera sociala nätverksfunktioner. Det sociala nätverket 

MySpace lanseras år 2003 och särskiljer sig genom att regelbundet lägga till 

funktioner baserat på vad användarna efterfrågar samt genom att tillåta användare 

att anpassa sina sidor genom att modifiera HTML-koder för sina profiler (Boyd & 

Ellison 2007).  

Andra sociala nätverk som var nischade mot en specifik målgrupp lanseras 

under samma tidsperiod och expanderar till en större användarskara. Facebook är 

ett exempel på ett sådant socialt nätverk (Boyd & Ellison 2007). Facebook grundas 

i början av 2004 av Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin och 

Chris Hughes, som alla vid denna tidpunkt är studenter vid Harvard University. 

Facebook gör det möjligt för användare att ladda upp foton, dela intressen, få 

kontakt med andra och se deras kontakter (Kuyucu 2020). I början är nätverket 

relativt stängt och uppfattas som en intim och privat gemenskap då det endast är 

tillgängligt för de som studerar vid Harvard University (Boyd & Ellison 

2007).  Inom den första månaden har hälften av alla Harvard-studenter registrerat 

sig på det sociala nätverket och i slutet av 2004 expanderar nätverket till att inte 

bara vara öppet för Harvard-studenter, utan även för nästan alla universitet i Kanada 

och USA. Facebook fortsätter att släppa in studenter till plattformen och expanderar 

sedan till att vara tillgängligt för 25 000 gymnasieskolor och 2 500 universitet runt 

om i världen. I september 2006 öppnar Facebook för alla människor över 13 års 

ålder med en giltig e-postadress och några månader senare har användarantalet stigit 

till 12 miljoner (Kuyucu 2020). 
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Redan 2009 blir Facebook världens mest populära sociala nätverk med 350 

miljoner användare, och 132 miljoner av dessa är aktiva varje månad (Kuyucu 

2020). Under sin tillväxtperiod implementeras flera viktiga funktioner för Facebook 

som bidrar till en dominans inom industrin av sociala nätverk. År 2010 

implementeras funktionen att gilla kommentarer och en förbättring av fototaggning 

leder till att antalet registrerade användare fortsätter att stiga upp till 500 miljoner. 

Andra viktiga funktioner som implementeras är nyhetsflödet, statusuppdateringar, 

och chattappen Messenger som blir fristående år 2011 (Kuyucu 2020). Facebook 

gör även flera stora förvärv när de köper upp det populära sociala nätverket 

Instagram år 2012, och chattappen WhatsApp år 2014 (Helmond, Nieborg & van 

der Vlist 2019). Instagram integreras delvis med Facebook där möjligheten att dela 

bilder mellan plattformarna förenklas, och Instagrams användare får tillgång till 

data från Facebook i form av användarprofiler och vänskapsnätverk, men i övrigt 

styrs Instagram vidare som en självständig applikation (Li & Agarwal 2016). 

Samma år som Facebook köper Instagram ökar antalet månatligt aktiva användare 

på Facebook med 25%. Detta motsvarar 212 miljoner användare, vilket tar det 

totala antalet månatligt aktiva användare upp till 1.06 miljarder (Facebook 2013). 

Facebooks förvärv gör att fler produkter och funktioner lanseras, vilket leder 

till att användare stannar på plattformen och gör det möjligt för Facebook att  hålla 

sig kvar i en konkurrenskraftig bransch med ett högt tempo när det gäller tekniska 

framsteg. Facebook, som nu består av flera olika tjänster, fortsätter att växa och har 

under år 2020 2.7 miljarder månatligt aktiva användare (Skeba, Saxena, Guha & 

Baumer 2021). Något som har en betydande roll för Facebooks ekonomiska tillväxt 

är möjligheten för företag och marknadsföringsbyråer att skapa och hantera sina 

egna annonser med hjälp av Facebooks programmerbara plattform (Kuyucu 2020). 

År 2006 lanseras Facebook Development Platform, som 2007 ändras till 

Facebook Platform. Facebook Platform öppnar upp för tredjepartsutvecklare att 

programmera egna applikationer i Facebooks domän genom att Facebook erbjuder 

resurser som avslöjar hur arkitekturen av plattformen kan nås och hur den fungerar. 

Dessa programmerare ska i första hand bygga sociala appar inom Facebooks ramar, 

men år 2010 när utvecklarplattformen är implementerad öppnar man upp för en ny 

orientering för Facebook med större fokus på bolag och företag inom reklamteknik 
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(eng. advertising technology eller adtech) det vill säga företag som ägnar sig åt IT-

baserad annonsering. Denna nya bana innebär att utvecklare får möjligheten att 

programmera egen reklamteknik på Facebooks existerande programmerbara 

plattform. Denna möjlighet görs tillgänglig för bland annat utvalda 

marknadsföringsbyråer, något som bidrar med en ökad nivå av teknikintegration då 

dessa företag kan koppla ihop sina egna annonsverktyg med Facebook och på ett 

enklare vis automatisera och handskas med sina annonser (Helmond, Nieborg & 

van der Vlist 2019). 

Genom lanseringen av Facebook Audience Network år 2014 blir det möjligt 

för annonsörer att vidga spridningen av sina Facebook-annonser genom att dessa 

utökas till andra mobilappar också, något som innebär en möjlighet för annonsörer 

att hitta målgrupper utanför Facebooks gränser. 2015 byter Facebook namn på sin 

annons-API (application programming interface), som är den programmerbara ytan 

för tredjepartsutvecklare att implementera sin annonsteknik på, från Ads API till 

Marketing API (MAPI). Detta tros vara ett försök att explicit hylla det som en 

plattform för utveckling av marknadsföring och därmed förstora Facebooks 

reklamambitioner. MAPI och Facebook Audience Network utgör tillsammans ett 

avgörande skede i Facebooks programmerbarhet då de tillåter utveckling och 

integration av marknadsföringsappar (Helmond, Nieborg & van der Vlist 2019).  

År 2018 inkluderar Facebook även plattformsresurserna för Instagram och 

Messenger i sin huvudplattform (Helmond, Nieborg & van der Vlist 2019). Mellan 

2012 och 2021 har de årliga annonsintäkterna ökat med över 31 miljarder dollar, 

från 1.33 miljarder dollar (Facebook 2013) till 32.639 miljarder dollar (Meta 2022), 

vilket motsvarar en procentuell ökning på runt 2400%. Utvecklingen av 

programmerbar annonsteknik på Facebook spelar därför en betydande roll i 

Facebooks ekonomiska tillväxt och utveckling med annonsörer inte bara som 

kunder, utan även tillväxtpartners (Kuyucu 2020).  

 

2.2 Utmaningar och etiska dilemman 

Facebook har på senare år kritiserats för att utvecklingen av användarupplevelsen 

varit bristfällig (Yoo et al., 2019). Yoo et al. (2019) redogör för två faktorer som 
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orsakar en minskning av användare: sociala miljöförändringar (eng. social 

environmental changes) och miljöförändringar för tjänster (eng. service 

environmental changes). Sociala miljöförändringar rör förändringar i Facebooks 

upplevda sociala värde och påverkas av användarens livscykel och sociala 

omständigheter i verkliga livet (Yoo et al., 2019). Studien redogör för hur 

användandet av Facebook var nödvändigt för många deltagare i gymnasieålder för 

att inte missa evenemang och vänners publicerade innehåll, men att de sociala 

gränserna har vidgats sedan dess med flertalet alternativa utrymmen för umgänge. 

18 av 20 deltagare redogör för hur användningen av Facebook från början hade ett 

socialt syfte men idag kretsar kring mer praktiska aktiviteter som att ta del av 

information och att spara intressant innehåll. Resultatet av studien visar också att 

användning av Facebook förändras i relation till hur mycket eller lite deltagarnas 

vänner använder Facebook. Detta kan leda till en ond cirkel eftersom minskad 

användning hos vissa användare på grund av mindre kommunikation mellan vänner 

i sin tur kan påverka andra användare (Yoo et al., 2019). 

Miljöförändringar för tjänster berör förändringar i nyhetsflödet. Nyhetsflödet 

är Facebooks landningssida och består av en blandning av användargenererat 

innehåll och annonser. Mer än hälften av deltagarna i studien berättar att de ändrat 

sitt användarbeteende på grund av ett ogillande av nyhetsflödet. Elva deltagare 

upplever att mängden annonser på nyhetsflödet är för överdriven. Sju deltagare 

redogör för en brist på tillförlitlighet gällande informationen på nyhetsflödet med 

anledning av förekomsten av falsk information. Åtta deltagare undviker helt att 

använda nyhetsflödet på grund av att informationen som finns där upplevs som 

onödig och överflödig (Yoo et al., 2019). 

Annonser på Facebook uppfattas inte bara som störande i användarupplevelsen 

men ger också upphov till en oro kring säkerhet och sekretess på grund av den data 

som måste samlas in för att rikta annonserna till rätt målgrupp. Datainsamling och 

informationsdelning med en tredje part upplevs så pass negativt att det är oönskat 

även i situationer där det används i syfte att erbjuda funktioner som kan vara 

användbara. Negativa känslor kopplat till annonsering på Facebook bidrar till att 

vissa användare slutar att använda det sociala nätverket då det upplevs som det enda 

sättet att undvika problemet (Noman, Das & Patil 2019). 
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En studie av Noman, Das och Patil (2019) undersöker hur individer upplever 

Facebook genom att granska kommentarer på två bloggar: Slashdot och Schneider 

on Security. Studien indikerar att tekniskt kunniga individer i högre grad ägnar sig 

åt olika typer av icke-användning av Facebook än den generella populationen, där 

472 av totalt 1342 granskade kommentarer uttryckligen nämner icke-användning 

(Noman, Das & Patil 2019). Faktorer som bidrar till icke-användning är dels en 

negativ inställning till Facebook och personliga preferenser men även en oro och 

upplevelse av negativa känslor kring sekretess och användarupplevelse (Noman, 

Das & Patil 2019). 

En av de mest förekommande kategorierna i de granskade kommentarerna är 

användarupplevelse, där många beskriver att problem med användarupplevelsen 

och en missnöjdhet kring användargränssnittet påverkar deras användning av 

Facebook. En del kommentarer påpekar också en missnöjdhet med hur Facebook 

hanterar innehåll från andra användare, ett exempel på en sådan kommentar lyder: 

“An hour on Facebook will make you hate humanity.” (Noman, Das & Patil 2019). 

Detta, tillsammans med ytterligare negativa effekter på individuellt och socialt 

välbefinnande på grund av användning av Facebook, beskrivs i kommentarerna, där 

några pekar ut dessa faktorer som huvudanledningen till sin icke-användning. En 

kommentar beskriver en uppfattning av att Facebooks effekt på användarnas 

mentala hälsa är stor och att fenomen som Fear of Missing Out (FOMO) och 

problem med självkänsla existerar i mätbar mängd hos individer som använder 

sociala medier. Tecken på att användning av Facebook påverkar användarnas hälsa 

på olika vis syns också i en studie av Grandhi, Plotnick och Hiltz (2019). Deltagare 

i denna studie rapporterar att användningen av sociala nätverk tar tid från andra 

aktiviteter som förbättrar deras personliga hälsa och förstärker det sociala livet. 

Flera deltagare upplever också att sociala nätverk är slöseri med tid och saknar 

värde bland annat på grund av att innehållet är manipulerat eller kommer från 

opålitliga källor (Grandhi, Plotnick & Hiltz 2019). 

Det allra mest förekommande temat i de granskade kommentarerna i studien 

av Noman, Das och Patil (2019) är sekretess och säkerhet. Många kommentarer 

beskriver en oro kring mängden övervakning och tredjepartsdelning av 

kommunikation. År 2018 blir det uppståndelse kring vad som kommit att kallas för 
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Cambridge analytica scandal där Facebook anklagas för att ha möjliggjort en 

påverkan på det amerikanska presidentvalet genom att data från 

Facebookanvändare utnyttjats och använts i valkampanjer (Kuyucu 2020). 

Cambridge Analytica var ett brittiskt konsultföretag som kom åt data från 

Facebook via en forskare som genom användandet av en frågesportapp samlade in 

personlig data om flera hundratusen Facebookanvändare. De som använde sig av 

frågesportappen godkände akademisk användning av dessa uppgifter, men deras 

medverkan gav också appen tillgång till information om deras Facebook-vänner. 

Detta gjorde att datainsamlingen expanderade till 87 miljoner fler användare utöver 

de som själva deltog. Mer än 70 miljoner av de drabbade användarna bodde i USA, 

vilket gjorde det möjligt för Cambridge Analytica att skapa profiler av individer 

baserat på bland annat geografisk plats, gilla-markeringar och födelsedatum. Dessa 

profiler användes sedan av politiska kampanjorganisationer för riktade annonser 

(Shipman & Marshall 2020). 

Skandalen resulterar endast i en svag minskning av användare, men detta tros 

potentiellt kunna bero på Facebook åldrande användarskara. Äldre användare 

upplever mindre personliga risker i sitt innehåll på sociala nätverk och har även 

större nytta av att skapa och upprätthålla sociala relationer online, vilket gör att de 

väljer att stanna på Facebook. De yngre användarna är däremot mer benägna att 

använda andra alternativa sociala nätverk och att vidta åtgärder gällande sin 

personliga data. I en studie visade det sig att 54% av respondenterna hade justerat 

sina sekretessinställningar och 26% hade raderat Facebook-appen från sin 

mobiltelefon efter skandalen. Yngre användare justerade sin användning av 

Facebook i högre utsträckning än äldre användare, där 44% av respondenterna 

mellan 18-29 år raderade Facebook-appen jämfört med runt 20% av användarna 

som är 30 år eller äldre. Att användare raderade Facebook-appen men inte sitt konto 

på Facebook kan bero på att användare känt en press att agera för att kompensera 

för sekretess-skandalen men varit motvilliga att ta det hela vägen genom att 

permanent radera sina konton (Shipman & Marshall 2020). 

Mildner och Savino (2021) redogör för att en del utseendemässiga förändringar 

har gjorts på Facebook under åren och ett exempel gäller sekretessinställningarna. 

Kort efter att Facebook öppnade upp tillgängligheten för allmänheten så 
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flyttades  sekretessinställningarna från navigeringsfältet till en dropdown-meny för 

inställningar som gjorde det svårare för användare att komma åt och ändra dessa. 

Under 2012 erbjuder Facebook genvägar som gjorde det möjligt för användare  att 

snabbt komma åt ett urval av enkla sekretessinställningar och verktyg. Detta urval 

gjordes av Facebook och innefattar inte det totala spektrat av sekretessinställningar 

som finns tillgängliga för användaren (Mildner och Savino 2021). 

Ett annat exempel i plattformens utseende gäller logga ut-knappen. Logga ut-

knappen var en del av navigationsmenyn fram till år 2010, men flyttas sedan till 

dropdown-menyn “Konto”, vilket begränsar upptäckbarheten (eng. 

discoverability). Mildner och Savino (2021) redogör för att denna typ av 

förändring i designen kan vara avsiktlig för att förhindra vissa användaråtgärder, 

exempelvis utloggning. Trots att dessa förändringar skulle kunna vara 

konsekvenser av en responsiv gränssnittsdesign så menar Mildner och Savino 

(2021) att det är viktigt att notera att Facebook drar nytta av att användare inte 

loggar ut. Att användare delar mer information på grund av 

sekretessinställningarna som genom förenklingar av användargränssnittet blivit 

svårare att justera på djupet är också något Facebook drar nytta av. På så sätt kan 

Facebook spåra sina användare över webben och använda informationen för att 

skapa innehåll och riktad reklam (Mildner & Savino 2021). 

2.3 Faktorer bakom fram- och undergångar för 
sociala nätverk 

Sedan sociala nätverk utvecklades har flera nätverk tillkommit och försvunnit. 

Myspace som lanserades år 2003 blev snabbt den mest besökta webbplatsen i USA, 

men ses idag som ett “dött” socialt nätverk. Användarna på Myspace kunde 

skräddarsy sina profiler med hjälp av grundläggande kunskaper i HTML och CSS, 

något som var kärnan i dess popularitet (Miltner & Gerrard 2021). Miltner och 

Gerrard (2021) undersöker en konversation kring Myspace som cirkulerat bland 

annat på Twitter under det senaste decenniet där tidigare användare av Myspace 

betraktar det sociala nätverket genom en nostalgisk lins. Flertalet Twitter-inlägg 

handlar om en förändring i så kallad plattformspolitik där många tidigare användare 

av Myspace uttrycker kritik kring dagens populära sociala nätverk, speciellt 
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Facebook, i jämförelse med Myspace. Myspace upplevs som en plattform som gav 

upphov till kreativitet och en miljö där man kunde uttrycka sig fritt, något som inte 

upplevs på dagens sociala nätverk. En tweet lyder: “A whole generation learned 

coding and web design from Myspace, Facebook is just a data thief” (Miltner och 

Gerrard 2021).  

Trots de många positiva kommentarerna kring Myspace idag så gick Facebook 

om nätverket i popularitet år 2009. Myspaces evolution från den mest besökta 

webbplatsen i USA till en numera “död” plattform tros bero på en kombination av 

olika faktorer. Det handlar bland annat om ett framställande av Myspace i media 

som en osäker plats för unga att vistas på med anledning av olämpliga sexuella 

närmanden från vuxna individer till minderåriga. En annan orsak är ett innehåll som 

involverar riskfyllda beteenden som exempelvis droger och olika sexuella 

beteenden. Myspace var också det första sociala nätverket att be om detaljerad 

personlig information från sina användare vilket skapade oro och debatt. Dock mest 

i kontexten av att användarna skulle gå att spåra till verkliga livet och där bli 

skadade vilket skiljer sig från dagens diskurs kring delning av personlig data som 

snarare handlar om en brist på tillit till företagen själva. En avgörande faktor för 

Myspaces undergång är uppkomsten av Facebook, dit många av användarna flyttar. 

En del av dragningskraften tros vara att Facebook i sina tidiga dagar krävde en e-

postadress med koppling till universitet eller högskola, vilket gav Facebook en 

markör av status och mognad (Miltner & Gerrard 2021). 

Ett annat socialt nätverk är Friendster som lanseras år 2002. Plattformen blir 

populär, men i och med den ökade tillväxten stöter plattformen på en del tekniska 

och sociala svårigheter. Bland annat möter användarna många olika typer av 

relationer på ett och samma ställe, exempelvis chefer och gamla klasskamrater 

tillsammans med sina nära vänner (Boyd & Ellison 2007). Det orsakar en så kallad 

context collapse, vilket sker när individer, normer och information från olika 

miljöer möts i en och samma kontext. När kontexten kollapsar tvingas flera 

målgrupper att bli till en enda målgrupp, något som utmanar användare att hantera 

sina gränser och olika online-identiteter i olika kontexters normer (Gil-Lopez et al. 

2018). Kombinationen av detta och ett bristfälligt förtroende från användarna bidrar 
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till att många lämnar plattformen (Boyd & Ellison 2007). Tendenser för en liknande 

utveckling tycks ske på Facebook. 

Noman, Das och Patil (2019) menar att Facebook har integrerats och blivit en 

del av vardagen för en stor del av befolkningen runt om i världen. Det sociala 

nätverket för med sig fördelar, men också många utmaningar i form av bland annat 

integritetsproblem, context collapse och nätmobbning. Så som utvecklingen och 

användandet av det sociala nätverket ser ut idag finns det indikationer på att 

utmaningarna har en växande och märkbar negativ påverkan. Författarna menar att 

denna typ av negativa påverkan kan leda till att en del användare väljer att minska 

eller till och med överge användningen av denna tjänst (Noman, Das & Patil 2019). 

Hanteringen av sekretess skiljer sig åt mellan olika sociala nätverk. Vissa har 

öppna användarprofiler som standard, likt Instagram eller Twitter där användaren 

aktivt måste ändra inställningarna för att göra sitt konto privat. Snapchat å andra 

sidan har en struktur som uppmuntrar ett mer privat nätverk där användare måste 

godkänna en annan användares anslutningsförfrågan. Att olika sociala nätverk 

fungerar och är skapade på olika vis påverkar kontexten och hur användningen ser 

ut. På Facebook skapas den sociala kontexten genom det som kallas för ”vänner”, 

men på Instagram och Twitter handlar det istället om ”följare”. Strukturen och 

användargränssnittet på Facebook (ex. funktionen ”personer du kanske känner” och 

kravet att en vänförfrågan måste accepteras av den andre parten) ger upphov till ett 

socialt kontaktnät som i högre grad speglar användarens verkliga kontaktnät 

(Bossetta 2018).  

Motsatt struktur kan ses hos Twitter där kontakten mellan användare är 

enkelriktad och inte kräver att den andre användaren bekräftar en begärd 

förbindelse. Dessa strukturella skillnader samt begränsningar i vilken typ av media 

som stöds (ex. text, bild eller video) hos de sociala nätverken påverkar hur starka 

band användarna har mellan varandra och vilken typ av innehåll som skapas och 

publiceras, något som skapar beteendenormer inom olika kontexter. Även 

begränsningar i hur innehållet kan skapas påverkar dessa normer, till exempel om 

användaren behöver hålla sig under ett visst antal ord eller om videoformat har 

tidsbegränsningar (Bossetta 2018). 
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Ett annat socialt nätverk är TikTok som bygger på videobaserat innehåll. Under 

2020 ökar plattformen i popularitet i USA och i augusti samma år rapporteras att ca 

100 miljoner användare är aktiva varje månad, vilket är en ökning med nästan 800% 

sedan januari. Ungefär 60% av de månatliga aktiva användarna är mellan 16-24 år 

gamla och plattformen är därför formad av och reflekterar den yngre generationen. 

En funktion som gör att TikTok särskiljer sig från andra sociala nätverk är 

landningssidan “For You”. For You-sidan består av ett algoritmiskt utvalt innehåll 

som baseras på hur användaren tidigare interagerat med innehåll och andra konton 

på plattformen, bland annat genom gilla-markeringar och videoinformation (Barta 

& Andalibi 2021). Till skillnad från många övriga sociala nätverk, till exempel 

Facebook där nyhetsflödet till stor del består av innehåll från användarens 

kontakter, är huvudflödet på TikTok inte beroende av en association mellan 

användare. Detta uppmuntrar användare att skapa ett kontaktnät och en kontext 

utifrån likhet i innehåll snarare än att föreslå innehåll från vänners vänner eller 

övriga föreslagna anslutningar. På detta vis kan TikTok upplevas som en paus från 

andra sociala nätverk då användaren får en chans att fokusera på innehåll som är 

intressant för denne personligen snarare än innehåll från familj och vänner. 

Innehållet på TikTok kan därför kännas mer personligt eller relevant oavsett 

koppling mellan skapare och användare (Barta & Andalibi 2021). 

Unga användare upplever att Facebook har en blandning av offentliga och 

halvprivata publiker - något som skapar ett spektrum av kontakter som sträcker sig 

från nära vänner till avlägsna bekanta. Detta bidrar till att Facebook upplevs för 

omfattande och att innehållet som delas visas för ett för stort antal människor. En 

deltagare i en studie utförd av Boczkowski, Matassi och Mitchelstein (2018) säger: 

“Facebook is extremely massive, everybody is on it, all ages, all social classes”, 

något som bidrar till en motvillighet att dela innehåll som kan skapa en bild av den 

man är som person. Detta eftersom publiken är så varierad och kan inkludera 

individer som användaren inte känner. Många föredrar därför att dela innehåll i 

mindre privata grupper likt WhatsApp istället. I relation till detta förklarar en 

deltagare: “There aren’t any matters related to my interests” angående innehållet 

på sin Facebook-profil och fortsätter “I don’t like for people to know what I’m 

watching or viewing” (Boczkowski, Matassi & Mitchelstein 2018). 
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3. Metod 
För att besvara studiens frågeställning användes en kvalitativ ansats i form av 

semistrukturerade intervjuer tillsammans med en litteratursökning. Kombinationen 

av dessa metoder har bidragit med möjligheten att jämföra resultatet från den 

kvalitativa ansatsen med tidigare forskning för att skapa empiri som kan utgöra 

grunden till formuleringar av designriktlinjer. Metoden valdes med studiens 

frågeställning i beaktning, där målet var att ge deltagaren möjlighet att prata relativt 

fritt om ämnet. Detta då åsikter och uppfattningar om Facebook som social 

plattform skiljer sig åt, vilket innebär att en enkät eller enbart förutbestämda frågor 

i intervjuer med högre grad av strukturering sannolikt inte hade lämpat sig för 

samtliga deltagare. En högre grad av strukturering medför också risken att 

författarna gjort ett felaktigt antagande gällande förutsägbarheten av svaren. Den 

semistrukturerade formen valdes således för att på bästa sätt besvara 

frågeställningen genom att ge deltagarna möjlighet att utveckla sina svar för att 

bidra med en djupare förståelse, medan de förutbestämda frågorna garanterade att 

gemensamma upplevelser kunde identifieras trots de öppna svaren vilket 

möjliggjorde för formuleringen av designriktlinjer.  

3.1 Litteratursökning 

I denna studie har en litteratursökning av vetenskapliga tidskriftsartiklar genomförts 

för att överblicka den empiri inom området som existerar i dagsläget. Inför samtliga 

avsnitt har därför en avvägning gjorts kring vilken information som behövs för att 

kunna redogöra för ämnet, vart denna information kan hittas samt vilka sökord- och 

tekniker som krävs för en effektiv sökning. 

De databaser som använts i litteratursökningarna är ACM Digital Library, 

Google Scholar och HKR Summon. I samtliga sökningar har resultatet i första hand 

filtrerats att utesluta artiklar som är mer än fem år gamla (2018-2022), men ett fåtal 

undantag har gjorts där artiklar eller böcker varit något äldre men trots allt haft god 

relevans till studien. Sökord som använts, och kombinerats, inkluderar bland annat: 

“social media”, “social networking sites”, “Facebook”, “growth” “cambridge 
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analytica scandal”, “privacy”, “user experience”, “HCI”, “non-use”, “FOMO”, 

“TikTok”, “design patterns”, “user interface” och “user generated content”. 

3.2 Deltagare och urval 

Den kvalitativa ansatsen består av semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare, 

varav fem är kvinnor och tre är män. Valet av deltagare baseras på ett 

bekvämlighetsurval, vilket i regel innebär att urvalet består av deltagare som 

kommer från den nära bekantskapskretsen. För att minska risken för social 

önskvärdhet och stärka validiteten av resultaten har dock en justering gjorts där 

intervjuerna genomfördes med vänner till de bekanta. Deltagarna i denna studie har 

således ingen direkt relation till uppsatsförfattarna. Kriterier på medverkan i studien 

rörde ålder och användning av Facebook. Deltagarna har ett åldersintervall på 13 

till 28 år och är eller har varit användare av Facebook. Deltagarna benämns i studien 

med akronymerna D1 (deltagare 1), D2 (deltagare 2) och så vidare upp till D8 

(deltagare 8). Akronymer används för att försäkra deltagarnas anonymitet.  

 

Akronym Kön Ålder 

D1 Man 15 

D2 Kvinna 13 

D3 Kvinna 24 

D4 Man 24 

D5 Kvinna 28 

D6 Kvinna 23 

D7 Kvinna 23 

D8 Man 26 

 

3.3 Material 

Under de semistrukturerade intervjuerna får deltagarna svara på tio förutbestämda 

öppna frågor. En sammanställning av dessa frågor finns i bilaga 2. Intervjufrågorna 
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formulerades med stöd av tidigare kvalitativ forskning inom informatik, i huvudsak 

Yoo et al. (2019) samt Skeba et al. (2021), och har anpassats till denna studie. 

Intervjuerna delades in i tre huvudsegment: aktuell användning av Facebook, 

förändring i användning sedan start och anledningar till förändring i användning. 

Dessa kategorier fastställdes med stöd av studien utförd av Yoo et al. (2019) där 

intervjufrågorna delas in i kategorier på liknande vis. Exempel på frågor, ur 

samtliga kategorier, som ställdes under intervjuerna: (1) Aktuell användning av 

Facebook (I vilket syfte använder du Facebook?), (2) förändring i användning sedan 

start (Vad ser du för skillnad i hur du använder Facebook idag jämfört med hur du 

använde Facebook när du skapade ditt konto?), (3) Anledningar till förändring i 

användning (Vilka frustrationsmoment upplever du i den aktuella användningen av 

Facebook?) 

3.4 Procedur och datainsamling 

För att informera deltagarna om studiens syfte skickades ett informationsbrev ut (se 

bilaga 1). I informationsbrevet finns även information kring deltagarnas uppdrag 

och bidrag samt hur deras användaruppgifter kommer att hanteras. Det redogörs 

även tydligt för att deltagarna har möjlighet att när som helst avsluta sin medverkan. 

Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att det finns förutbestämda 

teman som ska beröras men att deltagaren har stor frihet i sin utformning av svaren 

(Patel & Davidson 2019). De initiala frågorna är neutrala och berör 

bakgrundsvariabler som är nödvändiga för att skapa en föreställning kring 

deltagarnas relation till ämnet. Efterföljande intervjufrågor är centrala och berör 

frågeställningen för att sedan återgå till en objektiv och neutral avslutning med 

möjlighet för deltagaren att kommentera innehållet av intervjufrågorna eller göra 

tillägg (Patel & Davidson 2019). 

Under pågående intervju har följdfrågor ställts för att stödja samtalet och vidga 

förståelsen. Utrymme för ytterligare kommentarer ges till deltagarna alltigenom 

intervjuerna. Intervjufrågorna formulerades med frågeställningen i beaktning där 

målet är att skapa en förståelse kring deltagarnas upplevelser av Facebook och hur 

deras användning av det sociala nätverket potentiellt förändrats över tid. Med 

deltagarnas godkännande spelades intervjuerna in för att möjliggöra transkribering 
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i efterhand, något som säkerställer exakta och korrekta uppgifter (Patel & Davidson 

2019). 

Datainsamlingen skedde med videosamtal via tjänsten Zoom där de 

semistrukturerade intervjuerna ägde rum med de medverkande deltagarna. 

Intervjuerna skedde enskilt, där en författare närvarade per intervju, och spelades 

in för att transkriberas i efterhand. Att transkribera intervjuerna gjorde det möjligt 

för författarna att ta del av samtliga intervjuer och att analysera empirin. Analysen 

av transkriberingarna skedde gemensamt av författarna där den insamlade empirin 

från varje intervju jämfördes med resterande intervjuer, och således identifierades 

gemensamma upplevelser och teman hos deltagarna. Dessa gemensamma 

upplevelser och teman jämfördes med tidigare forskning och lade grunden för de 

designriktlinjer som formulerats i studien. Dessa formulerades med hjälp av van 

den Akkers (1999) definition av designriktlinjer.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Studien förhåller sig till Vetenskapsrådets fyra viktiga begrepp som kan 

konkretiseras i fyra huvudkrav på forskning. Dessa är: sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och integritet (Vetenskapsrådet 2017). 

Sekretess innebär att “Grundprincipen är att allmänna handlingar är 

offentliga och att uppgifter kan sekretessbeläggas endast om de faller under en 

bestämd paragraf i offentlighets- och sekretesslagen.”. Lärosäten är myndigheter 

och omfattas således av offentlighetsprincipen, vilket innebär att studien efter 

examination är allmän handling. Denna studie behandlar inte känsliga ämnen eller 

samarbetar med en tredje part vars intressen måste respekteras och kan därmed inte 

sekretessbeläggas. Däremot har deltagarna i studien blivit informerade om att deras 

personuppgifter inte kommer att delas med tredje part och att den insamlade 

empirin endast kommer att användas i föreliggande examensarbete. 

Tystnadsplikt innebär att “om en uppgift är sekretessbelagd, så gäller också 

tystnadsplikt beträffande denna uppgift.”. Eftersom studien inte är sekretessbelagd 

gäller inte heller någon tystnadsplikt. Däremot kommer deltagarnas 
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personuppgifter aldrig att delas till utomstående i syfte att skydda deltagarnas 

integritet.  

Anonymitet innebär att “personuppgifter eller namn på insända enkätsvar 

eller prover tas bort så att det sedan blir svårt eller i praktiken omöjligt att hänföra 

ett visst svar eller prov till en bestämd individ.” I detta examensarbete har denna 

princip uppfyllts genom att deltagarnas namn och personuppgifter förutom kön och 

ålder anonymiserats. Deltagarnas namn har kodats om till D1, D2 osv, för att bevara 

deras anonymitet. 

Integritet handlar om att “skydda försökspersoners personliga integritet och 

rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv.”. I detta examensarbete har denna princip 

uppfyllts genom att deltagarnas personuppgifter anonymiserats och att 

intervjufrågorna har formulerats på ett vis som inte kräver att deltagaren delar med 

sig av känslig och privat information.  

Dessa principer innebär alltså att forskare inte kan garantera att ingen 

utanför forskningsgruppen någonsin kommer att ta del av materialet som samlats in 

i undersökningen. I föreliggande studie har dock deltagarna informerats om att 

deras identitet anonymiserats och att deras personuppgifter förvaras på ett säkert 

vis, men att deras ålder och kön kommer att inkluderas i studien.  

 

4. Resultat och analys 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Aktuell användning av Facebook 

Alla deltagare uppgav att de är aktuella användare av Facebook och använder det 

kontinuerligt. D1 och D2 kunde inte uppskatta sin användning i minuter, men 

uppgav att de använder det sociala nätverket ungefär 4-5 gånger per dag och då 

mestadels för att ta bort notiser. Av resterande sex deltagare är det hälften som 

använder Facebook mindre än tio minuter om dagen, där D7 och D8 inte använder 

Facebook varje dag. D3, D4 och D5 uppgav att Facebook-användandet uppgår till 

10-30 minuter per dag. 
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Det gemensamma syftet av att använda Facebook hos alla deltagare förutom 

D5 och D6 var att hålla sig uppdaterad i olika grupper de är med i samt Facebook 

Marketplace. D1 säger: “Det som är bra med Facebook är grupperna där innehållet 

är riktat till specifika personer, men jag använder Instagram mer för att kolla vad 

kompisar gör och ur ett socialt perspektiv, Facebook är mer till för att köpa 

grejer.”. D3 säger: “Får man säga att man stalkar folk?” och menar att Facebook 

också är bra för att hitta information om andra människor. För D5 är huvudsyftet 

med användningen av Facebook istället att scrolla bland nya inlägg i flödet och D6 

uppger att Facebook nästan bara används för att bruka evenemangsfunktionen. 

Ingen deltagare beskriver sig själv som en användare som i hög grad 

interagerar med innehållet de möter på Facebook, utan berättar om varierande 

grader av passiv eller måttlig användning. D1 uppger att han använder gilla-

funktionen ibland, men interagerar inte så mycket med innehållet utöver det. D5 

och D7 uttryckte liknande beteenden där man ibland interagerar med innehåll som 

lagts upp av familjemedlemmar genom att gilla och tidvis kommentera dessa, men 

utövar i övrigt en passiv användning av Facebook. Samtliga deltagare redogjorde 

för att de inte själva publicerar eget innehåll på Facebook, förutom i undantagsfall 

i exempelvis köp- och säljgrupper. D3 uppgav att hon inte har någon kontroll på 

vilken information som når ut till vilka personer och tycker därför att det känns 

nervöst att interagera med innehållet. 

 

4.1.2 Analys av aktuell användning av Facebook 
Trenden som ses hos samtliga deltagare är låg till måttlig användning av Facebook 

oberoende av om man diskuterar mängden tid som spenderas på plattformen eller 

hur mycket deltagaren interagerar med innehållet. Beskrivningen av sin egen 

användning som deltagarna gör saknar tydliga sociala aspekter medan majoriteten 

med enkelhet beskriver olika mer praktiska användningsområden. Med detta 

redogör samtliga deltagare för att de inte själva lägger upp innehåll på Facebook, 

men tendenser kring att man vore mer villig att göra det om publiken blir begränsad 

i till exempel olika grupper syns hos några deltagare. Sociala miljöförändringar 

(Yoo et al. 2019) tycks också ha en påverkan på deltagarnas användning av 

Facebook då andra sociala nätverk har tagit över det sociala värdet från Facebook. 
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Detta tyder på att användning av Facebook minskar när det finns alternativa 

utrymmen för social kontakt.  

4.1.3 Förändring i användning sedan start 

D1 och D2, som båda har haft sitt Facebook-konto i tre år, uppger att den förändring 

som har skett i användningen är att aktiviteten har ökat men att syftet med 

användandet är detsamma som när de skapade Facebook-kontot. D1 berättar: “Det 

har blivit mer av allt.” Flertalet deltagare upplever däremot att det har skett en stor 

förändring. D8 förklarar: “Jag interagerar mindre med andra människor på 

Facebook. Skriver mindre, lägger upp mindre. Jag tror inte att någon är 

superintresserad av min åsikt.” D3 menar på samma tema att hon tidigare var 

mycket mer aktiv, hade ett annat syfte med sin användning och inte hade någon 

smartphone utan endast använde sig av en dator. Förr spelades det spel på 

Facebook, små uppdateringar gjordes och man “facerapade” sina kompisar och 

“puffade” varandra, något som hon inte ägnar sig åt längre. 

D7 pekar på en generationsförändring: “Den yngre generationen nu är ju helt 

emot det. Min kusin säger ”varför skulle jag ha Facebook?”, hon har aldrig ens 

använt Facebook. Det är konstigt för henne att man har sitt riktiga namn och att 

man finns där.” Flera deltagare redogör också för att Facebook numera känns som 

att det i huvudsak är praktiskt och inte så socialt som det var förut. D7 beskriver en 

förändring i syftet av användningen: “Det var mycket mer socialt förut. Sättet att 

kommunicera med folk i sin ålder och sina vänner, det var genom Facebook. Nu 

känns det ganska dött.“ D8 redogör för att sättet som olika åldrar beter sig på 

Facebook också skiljer sig åt: “Det är skillnad på hur unga och äldre beter sig 

också. Det känns som att generationen innan min känner någon form av behov av 

att yttra sig om allt möjligt hela tiden, men det känns som att min generation inte 

lägger lika mycket energi,  bryr sig lika mycket, eller har ett behov av att dela med 

sig av allt man tycker och tänker på nätet.” 

D3 menar att Facebook förmodligen skulle bli mer attraktivt om ens vänner 

började använda det mer: “Om jag vill lägga ut någonting då vill jag ju lägga ut 

det där mina kompisar ser det. Om någon hör av sig via Facebook eller gör en 

statusuppdatering, då går ju jag in och tittar på det. Folk följer trender, skulle folk 
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börja använda Facebook mer aktivt igen skulle jag nog också göra det.” D5 menar 

först att hennes användning inte påverkas av hur hennes vänner använder Facebook, 

men uttrycker senare i intervjun liknande tankar som D3 och menar att det krävs att 

flera anstränger sig för att vara aktiva på Facebook: “Jag tror att det måste finnas 

en gemenskap. Om ingen lägger ut något vill man inte vara den enda som lägger 

ut. Det är ju roligare om man får se vad andra gör så kanske man blir mer 

inspirerad att lägga ut något själv också. Jag hade nog kanske lagt upp mer på 

Facebook om mina vänner hade gjort det.” 

D7 menar på att det sker en förändring i hur man ser på att publicera innehåll 

på nätet när man inte längre är barn eller befinner sig i de tidiga tonåren: “Även om 

mina vänner hade fortsatt posta så tror jag inte att jag hade gjort det lika mycket 

som när jag var yngre. Jag vet inte, man är väl lite mer privat när man blir äldre 

tror jag.“ 

Ingen av deltagarna har någonsin inaktiverat sitt Facebook-konto, men D1 

uppger att han slutade använda det under tre månader då han inte hade något behov 

av att använda det. Anledningen till att han återupptog användandet var för att 

komma åt “köp & sälj-grupperna”. D4 ser ingen anledning till att sluta använda 

Facebook “Facebook är som en identitet precis som man har ett personnummer. 

Det är så mycket som händer genom Facebook och skulle man inte ha Facebook 

skulle man missa så mycket. Det handlar inte om att vilja eller inte, man måste ha 

Facebook i dagens samhälle.” Några deltagare beskriver en diskrepans mellan sin 

uppfattning om Facebook och motviljan att radera eller inaktivera kontot. D7 

berättar: “Det känns inte som att någon är på Facebook men alla har kvar Facebook 

bara för att. Jag vet inte om det är det här med släkt, vänner och äldre och nostalgin 

att ha kvar det.” 

D6 menar att hon övervägt att inaktivera sitt konto men inte gjort det. Hon 

beskriver att hon inte genomförde inaktiveringen för att ingen annan i hennes 

omgivning hade gjort detsamma, och att Facebook trots allt haft användbara 

funktioner likt möjligheten att sälja kurslitteratur eller se aktuella evenemang. Även 

D8 har övervägt det: “..men jag har funderat på det för att jag använder det för lite. 

Det tillför ingenting till mitt liv förutom lite nöje när jag har tråkigt typ.” Han 

vidareutvecklar senare: “Anledningen till att jag har kvar Facebook är nog för att 
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jag fortfarande vill ta del av den information som kommer fram i de grupper jag är 

med i, främst. Men också för att hålla någon form av passiv kontakt med vänner 

och familj, men jag använder andra sociala medier mer.” D3 säger: “Det känns 

som man förlorar en stor funktion om man tar bort Facebook, samtidigt som det 

inte är en nödvändig funktion då jag inte använder Facebook så mycket. Men när 

man väl behöver det är det bra.” 

4.1.4 Analys av förändring i användning sedan start 
Upplevelsen av förändringar i användning sedan start skiljer sig mellan deltagarna 

där D1 och D2 uppgav att användandet hade samma syfte som när kontot skapades. 

D1 och D2 har endast varit användare av Facebook i tre år, något som skulle kunna 

förklara varför deras svar skiljer sig från övriga deltagares. Beskrivningen av att det 

inte är så stora skillnader på Facebook nu jämfört med när man blev medlem kan 

således bero på att man inte haft sitt konto tillräckligt länge för att märka dessa. För 

de övriga deltagarna har aktivitetsgraden minskat och en förändring kan ses i syftet 

med användningen av Facebook och graden av interaktion. 

Facebook har enligt deltagarna utvecklats till att bli mer praktiskt snarare än 

socialt. Interaktionen har också minskat då användarna uppger att de numer 

mestadels tar till sig information istället för att själva skapa innehåll och interagera 

med andras innehåll som de gjorde i större grad förut. Några deltagare pekar även 

på en generationsförändring som påverkat deras användning, något som tyder på att 

användare blir mindre positiva till ett socialt nätverk i takt med att det inkluderar 

fler målgrupper och således skapar en blandad publik. Resultatet pekar också på att 

en för stor publik kan skapa beteendetrender för en åldersgrupp som kan upplevas 

olämpliga av en annan. Deltagarna redogör för ett användarbeteende och en 

inställning hos individer som är yngre än de själva som skapar en motvillighet att 

dela innehåll på Facebook eller till och med gör att man väljer att inte bli medlem 

alls. Det finns även i dagsläget andra sociala nätverk som uppfyller de sociala 

behoven i större utsträckning än Facebook vilket påverkar hur mycket tid man 

spenderar där. 

Sex av åtta deltagare har funderat på att inaktivera sina konton eller skulle 

kunna tänka sig att göra det, men utifrån empirin kan man dra slutsatsen att det 

upplevs komplicerat att navigera denna typ av tankar. Deltagarna uppger att de inte 
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inaktiverar sina konton trots missnöje eller problem på Facebook, men kan inte 

riktigt förklara varför. En orsak som dock tycks vara gemensam för samtliga 

deltagare är för att de inte vill förlora vissa av de funktioner på Facebook som 

fortfarande upplevs användbara, exempelvis möjligheten att söka upp andra 

användare och att hitta information i olika grupper.   

4.1.5 Anledningar till förändring i användning 

Deltagarna redogör för olika faktorer som upplevs som frustrationsmoment under 

användandet av Facebook, bland annat problem med en upplevelse av att det finns 

för många funktioner, irrelevant innehåll i flödet och problem med 

användargränssnittet. I relation till detta tar D3 under intervjun fram sin telefon och 

kollar på Facebook i syfte att identifiera frustrationsmoment och utbrister, “Ska det 

bli nya Tinder också?”, efter att ha hittat en dejting-funktion. D6 menar att det 

kräver många klick för att nå det hon söker: “Det är väldigt mycket som händer på 

första sidan. Sitter man och scrollar får man typ bara ”förslag för dig” istället för 

att man ser det man är ute efter, så man måste navigera själv. Så om jag vill se 

evenemang så måste jag gå in på evenemang och även där så står det fortfarande 

bara ”förslag för dig”, så då måste jag gå in på dom jag har tryckt att jag kommer 

att gå på.” 

D3 redogör även för en irritation kring mängden notiser, “Ser nu att jag även 

har 32 notiser om videor jag inte kollat på som jag inte ens är intresserad av. Det 

blir för mycket notiser och funktioner som jag inte vet vad de innebär eller bryr mig 

om, det är inte relevant.” 

D6 och D4 delar även med sig av sina tankar om riktad reklam. De påpekar att 

det är negativt i den mening att deras uppgifter delas, men däremot upplever ingen 

av dem att den riktade reklamen är ett frustrationsmoment eller att det påverkar 

deras användning, något som är genomgående för majoriteten av deltagarna. D4 

beskriver: “Jag räknar med att alla redan har mina uppgifter överallt så det är 

inget som stör mig. Men egentligen är det ju inte bra för vem som helst kan använda 

ens uppgifter till dåliga saker. Men det påverkar inte min användning.” D6 redogör 

för sina tankar kring sekretessen på Facebook: “Man vet ju att sekretessen är dålig 

men det är inget som jag har orkat bry mig om. Det är nog för att det är svårt att 
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sätta sig in i. Man måste liksom sätta sig och bestämma att idag ska jag fixa min 

Facebook-sekretess och det gör man ju inte. Hade man vetat exakt vad de gör med 

informationen hade man kanske varit lite mer såhär ”oj, det där kanske jag vill 

ändra”. Det var väl den här stora skandalen att de sålde information till politiska 

kampanjer i USA men då får man ju tänka ”hur relevant är det för mig som bor i 

Sverige?” 

D3 redogör vidare för en frustration kring ovissheten om vilken information 

som delas med andra på Facebook. “Irriterar mig väldigt mycket på att jag inte har 

någon koll på vem som ser vad. Om jag gillar något så kommer det säkert komma 

upp på någon Facebook-väns flöde att jag har gillat det här fotot”. D8 redogör för 

samma frustration, men på den mottagande sidan av problemet och beskriver: “Det 

känns som att algoritmen ger mindre innehåll och nyheter från folk man känner, 

och istället mer vad andra gör på Facebook. Det kan ju vara kul ibland när man 

ser någon som kämpar den goda kampen men det är så hårt klimat så det är allmänt 

inte roligt att titta på.” D3 upplever att Facebook har för många funktioner och att 

det är för oanonymt. “Känns som man inte har koll på någonting och Facebook har 

koll på allt, även information från andra appar man loggar in på genom sitt 

Facebook-konto. Har inget problem med att Facebook samlar information om mig, 

problemet är att jag måste gå in och göra specifika inställningar för att mina 

kompisar inte ska se allt jag gör och vad jag håller på med. Det delas alldeles för 

mycket och det gör mig lite nervös.”  

Att inte vara sig själv på sociala medier är ett tema som tas upp av flera 

deltagare. D7 menar att det är svårt att veta hur man ska bete sig på Facebook på 

grund av den blandade publiken: “..grejen med Facebook för mig är att Facebook 

är mer en familjegrej. Ens äldre släktingar och ens föräldrar postar och lägger upp 

bilder så det känns mer som ett socialt medie man har för att hålla kontakt med 

släkten. Så det blir lite sådär, vart drar man gränserna mellan vad man är.. för man 

är ju inte riktigt samma person när man är med sina vänner som när man är med 

sin släkt och jag tror att det kanske är en bidragande faktor till att Facebook blivit 

mindre användbart - den där mixen av generationer.”  

D8 beskriver en svårighet i att se människors motivering bakom yttranden på 

Facebook och upplever ett hårt klimat. Han beskriver: “Folk tror ju att det är som 
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någon form av laglöst land på nätet ofta, och att man kan liksom säga vad man vill 

och uttrycka sig hur man vill utan att tänka på hur någon annan bemöter det eller 

tvingas bemöta det.” Han förklarar att detta påverkar både hans inställning till- och 

användande av Facebook: “..det är en negativ påverkan på mig. Man känner inte 

så mycket positivt för Facebook riktigt. Det är sällan jag känner att tiden spenderad 

på Facebook är bra spenderad tid, men sen brukar jag försöka begränsa tiden som 

jag är där så att jag hinner fokusera på något kul istället för att allt det dåliga ska 

hinna ifatt.” 

Flera deltagare upplever att de olika sociala nätverken fyller helt olika 

funktioner. Det beskrivs att vissa plattformar är mer sociala medans Facebook är 

till för att hitta information, hålla sig uppdaterad och söka upp specifika saker. Både 

D1 och D2 gör en jämförelse av Facebook och Instagram och kommer fram till att 

Instagram är mer underhållande och att det är en plattform med fler användare i 

samma ålder som de själva. D1 uttrycker: “Jag använder Instagram mer för att 

kolla vad kompisar gör och ur ett socialt perspektiv.” 

D7 menar att det faktum att de olika sociala nätverken har olika syften påverkar 

hennes användning av Facebook: “Man använder ju andra sociala medier mycket 

mer. Typ Snapchat för att skicka bilder, och sen använder man Messenger för att 

kommunicera med vänner, och sen har man Instagram för att dela inlägg typ. Och 

om man ska skriva någonting, om man gör det någon gång, så är det på Twitter. 

Till allmänheten. Så är det iallafall för mig om jag tänker på alla sociala medier 

jag har.” 

Både D3 och D4 upplever att Facebook har för många funktioner, vilket 

försämrar användarupplevelsen. D3 redogör för att Instagram och Snapchat inte har 

lika många funktioner och tror därför att det är enklare och mer uppskattat av yngre 

människor att använda dessa plattformar istället för Facebook. Likt detta uttrycker 

D4 “Unga kanske tycker att Facebook blir för mycket av allting och att det inte är 

underhållande på samma vis som TikTok, men det är inte Facebooks syfte heller.” 

De faktorer som krävs för att en användare ska kunna bibehålla en positiv 

inställning till ett socialt nätverk över tid varierar lite mellan deltagarna, men en 

gemensam nämnare för flera är relevans av innehåll där man uttrycker att man ofta 

nås av innehåll i sitt flöde som upplevs som irrelevant. D6 förklarar: “Jag tänker 
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att det viktigaste är att man har någon slags rangordning i vad som visas för 

användaren så att det är det som man aktivt valt att följa som man ser först.” 

4.1.6 Analys av anledningar till förändring i användning 
När deltagarna tillfrågas om anledningar till förändring i användning är faktorerna 

många. Flertalet deltagare upplever problem med Facebooks gränssnitt där man 

främst talar om ett överflöd av funktioner och notiser där det ofta krävs att 

användaren gör manuella justeringar av inställningarna för att lösa problemet. Ett 

högt antal funktioner och notiser påverkar alltså användarupplevelsen till det sämre. 

Deltagarna i denna studie menar att annonserna inte upplevs som speciellt 

störande eller har en påverkan på deras användning av Facebook. Detta sett till 

ämnet som både ett frustrationsmoment men även som en säkerhetsfråga där ingen 

av deltagarna har uttryckt en större oro över hur deras användaruppgifter används 

trots att det finns en medvetenhet om att det sker. Detta skulle kunna bero på att det 

är för svårt att sätta sig in i problemet och en brist på transparens från Facebook till 

vad dessa uppgifter faktiskt används till, som D6 beskriver.  

Problem med hur Facebook väljer att presentera andra användares 

interaktioner är desto mer närvarande där deltagarna både oroar sig över att deras 

egna interaktioner är synliga för andra användare, men också irriterar sig över att 

exponeras för sina kontakters aktivitet. Således tyder empirin på att algoritmer som 

ger mindre innehåll skapat av folk man känner och mer om vad andra gör på 

Facebook skapar frustration.Vad gäller faktorer för att bibehålla en positiv 

inställning till ett socialt nätverk över tid ger deltagarna flera exempel. Ett tydligt 

tema är att sättet innehållet sorteras på är viktigt för upplevelsen, men deltagarnas 

tankar kring att olika sociala nätverk har olika funktioner indikerar också att det är 

viktigt för ett socialt nätverk att förstå vilken funktion som är huvudfunktionen för 

sina användare och dra nytta av denna för att undvika att innehåll upplevs irrelevant 

eller onödigt.  

Utifrån den insamlade empirin har ett mönster i frustrationsmoment, 

användningsbeteenden och önskvärda faktorer för användning identifierats mellan 

deltagarna. Dessa har lagt grunden till de designriktlinjer som presenteras i nästa 

avsnitt. 
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4.2 Designriktlinjer 

Utifrån den insamlade empirin har ett mönster i frustrationsmoment, 

användningsbeteenden och önskvärda faktorer för användning identifierats mellan 

deltagarna. Dessa har lagt grunden till de designriktlinjer som presenteras nedan. 

Designriktlinjerna är utformade i syfte att stödja designers i existerande och 

framtida design av sociala nätverk i syfte att förebygga minskande användarantal, 

och utgår från van den Akkers (1999) definition som lyder: 

 

“If you want to design intervention X [for the purpose/function Y in context 

Z], then you are best advised to give that intervention the characteristics A, 

B, and C [substantive emphasis], and to do that via procedures K, L, and M 

[procedural emphasis], because of arguments P, Q, and R." 

 

Denna definition är användbar sett till att den bidrar med en kontext där 

designriktlinjen ska användas samtidigt som den redogör för vad som ska göras, 

hur det ska göras och varför det ska göras. I följande designriktlinjer är termen 

“intervention”, som används i definitionen, ersatt av sociala nätverk och förebygga 

minskat användarantal. Det som skiljer riktlinjerna åt är  skrivet i kursiv text.  

4.2.1 Designriktlinje 1: Stöd gemenskapsgenererande innehåll 

 
“Om man vill designa sociala nätverk och förebygga minskat 

användarantal, är det bäst att ge dessa sociala nätverk stöd till 

gemenskapsgenererande möjligheter genom relationsskapande initiativ och 

interaktionsmiljöer eftersom det motiverar användarna att interagera med- 

och skapa innehåll.” 

 

Denna designriktlinje har formulerats utifrån deltagarnas beskrivning av hur 

Facebook förlorat sitt sociala värde och upplevs “dött” i dag. Riktlinjen bekräftas 

av resultatet av Yoo et al. (2019) som beskriver att vissa användares inaktivitet kan 

påverka andra och således skapa en ond cirkel. Det är därför viktigt att ett socialt 
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nätverk stöder gemenskapsgenererande innehåll som motiverar till interaktion över 

tid.  

4.2.2 Designriktlinje 2: Interaktionerna ska vara lättillgängliga 

 
“Om man vill designa sociala nätverk och förebygga minskat 

användarantal, är det bäst att ge dessa sociala nätverk förutsättningarna för 

en god användarupplevelse genom lättillgängliga interaktionsmöjligheter 

och väldisponerade funktioner eftersom det minskar frustration hos 

användaren.” 

 

Denna designriktlinje har formulerats utifrån deltagarnas upplevda frustration 

gällande att nå det innehåll man är ute efter och överflöd av funktioner. Det beskrivs 

av Mildner och Savino (2021) hur Facebook har genomgått ett flertal 

utseendemässiga förändringar som påverkat hur enkelt det är för användaren att 

navigera sig. Vid ett överflöd av funktioner, som flera deltagare irriterar sig på, 

sorteras information som kan vara viktig för en användare bort för att göra plats åt 

annat - något som skapar frustration. 

4.2.3 Designriktlinje 3: Undvik en stor och varierad publik 

 
“Om man vill designa sociala nätverk och förebygga minskat 

användarantal, är det bäst att ge dessa sociala nätverk funktionaliteten av 

interaktionsmöjligheter och innehållsskapande i mindre grupper eftersom 

det motverkar motvilligheten att publicera innehåll till en för stor publik.” 

 
Denna designriktlinje har formulerats utifrån problemet som beskrivs av flera 

deltagare gällande den blandade publiken på Facebook. Boczkowski et al. (2018) 

bekräftar i sin studie att unga användare av Facebook upplever en blandning av 

offentliga och halvprivata publiker, något som bidrar till att Facebook upplevs för 

omfattande och att innehållet som delas visas för ett för stort antal människor. En 

för stor och varierad publik bidrar till att användaren inte vet hur den ska uttrycka 

sig och skapar en motvillighet att publicera eget innehåll. 
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4.2.4 Designriktlinje 4: Algoritmen ska prioritera innehåll som är 
relevant för användaren 

 
“Om man vill designa sociala nätverk och förebygga minskat 

användarantal, är det bäst att ge dessa sociala nätverk förutsättningarna för 

relevant innehåll genom en algoritm som prioriterar det användaren är 

intresserad av eftersom det motverkar frustration och bristande 

engagemang.” 

 
Denna designriktlinje har formulerats utifrån det som flertalet deltagare nämner 

som en faktor som krävs för att de ska kunna bibehålla en positiv inställning till ett 

socialt nätverk över tid: relevans av innehåll. Deltagarna har också beskrivit en 

frustration gällande hur användare exponeras för innehåll gällande andra 

användares interaktioner, något som bekräftas i studien av Noman, Das och Patil 

(2019) vara en direkt bidragande faktor till icke-användning.  

Barta och Andalibi (2021) menar att en av anledningarna till att innehållet på 

TikTok kan upplevas som mer relevant för användaren beror på att algoritmen 

väljer innehåll baserat på hur användaren tidigare interagerat med inlägg och andra 

konton och därmed skapar ett flöde som är baserat på intresse. Det är således viktigt 

att huvudinnehållet i flödet relaterar till det användaren upplever vara intressant och 

relevant. 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka orsakerna bakom det minskande 

användarantalet på Facebook bland individer mellan 13-30 år. Detta genom att 

identifiera vilka faktorer som bör tas hänsyn till vid design av framtida sociala 

nätverk som uppfyller de behov och förväntningar som användare har. 

Frågeställningen som vägledde studien är:  
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Hur kan designriktlinjer teoretiskt formuleras för att stödja designers i existerande 

och framtida design av sociala nätverk i syfte att förebygga minskande 

användarantal? 

Frågeställningen besvarades genom en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer vars empiri tillsammans med befintlig forskning resulterade i 

designriktlinjer där syftet är att stödja designers i existerande och framtida design 

av sociala nätverk.  

Skeba et al (2021) redogör för att Facebooks förvärv har möjliggjort flera 

produkter och funktioner på Facebook, något som bidragit till att användare stannar 

på plattformen. Flertalet deltagare i denna studie uttrycker dock i kontrast till detta 

en frustration kring mängden funktioner som finns tillgängliga på Facebook och 

menar att det är för många. För många funktioner kan således bidra till en förvirring 

och frustration hos användaren där man upplever att man inte har koll på vad utfallet 

av en interaktion blir eftersom det finns så många alternativ, något som försämrar 

användarupplevelsen. Några deltagare uttrycker därför att konkurrerande sociala 

plattformar med färre funktioner som är enklare att navigera är att föredra. Vissa av 

dessa, likt WhatsApp (Helmond, Nieborg & van der Vlist 2019), är dock uppköpta 

av Facebook vilket innebär att många användare stannar inom Facebookfamiljen 

trots allt.  

 Studien av Yoo et al. (2019) presenterar två faktorer som orsakar en 

minskning av användare. Det rör sig om sociala miljöförändringar och 

miljöförändringar för tjänster. I relation till sociala miljöförändringar menar Yoo 

et al. (2019) att Facebooks upplevda sociala värde påverkas av användarens 

livscykel samt sociala omständigheter i livet, något som bekräftas av deltagarna i 

denna studie. Majoriteten av deltagarna beskriver hur deras användning av 

Facebook gått från att vara social till praktisk, och att användandet av Facebook 

som huvudsaklig kontakt med folk i sin ålder inte längre är aktuellt. Deltagarna 

redogör också för att de föredrar användningen av andra sociala medier, vilket 

bekräftar vad Yoo et al. (2019) beskriver kring att de sociala gränserna har vidgats 

över tid och således skapat flera alternativa utrymmen för umgänge. Några 

deltagare uttrycker att andra personer i samma ålder befinner sig på andra sociala 

nätverk än Facebook, till exempel Instagram, något som tycks öka intresset för 
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dessa nätverk. Yoo et al (2019) beskriver ett beteende på Facebook där 

användningen påverkas av hur mycket eller lite ens kontakter på Facebook 

använder det. Detta kan leda till en ond cirkel där vissa användares inaktivitet kan 

påverka andra. Deltagarna i denna studie har uttryckt delade åsikter kring detta 

fenomen. Majoriteten av deltagarna har från början svarat att deras användning inte 

påverkas av hur mycket eller lite deras vänner använder Facebook, men har under 

intervjuns gång uttryckt på olika sätt att andras inaktivitet på Facebook är negativ 

och påverkar hur villiga de själva är att publicera innehåll eller använda Facebook. 

Att deltagarna från början svarat att deras användning inte påverkas av deras 

vänners användning kan bero på att frågan formulerats på ett vis som gjort det svårt 

för deltagarna att förstå, eller att det har känts obekvämt att erkänna sig skyldig till 

ett beteende som inte grundar sig i sina egna värderingar och tankar utan beror på 

vad andra människor gör. Således kan det vara fördelaktigt att undersöka detta 

fenomen närmare i framtida studier. 

Miljöförändringar för tjänster handlar om förändringar som skett på 

Facebooks nyhetsflöde, det vill säga landningssidan. I studien av Yoo et al. (2019) 

upplever en majoritet av deltagarna att mängden annonser på Facebook är 

överdriven. Resultatet från deltagarna i denna studie avviker däremot från denna 

uppfattning där majoriteten istället menar att annonserna inte upplevs som speciellt 

störande eller har en påverkan på deras användning av Facebook. Den insamlade 

empirin visar att ingen av deltagarna på märkbara vis anpassat sin användning av 

Facebook enbart på grund av annonser även om några deltagare uttrycker negativa 

åsikter kring just mängden annonser i flödet. Flera deltagare beskriver dock att de 

inte använder Facebook så mycket och att det skulle kunna vara en bidragande 

faktor till att det inte upplevs som ett så stort irritationsmoment. Således kan ett 

antagande göras att annonser inte påverkar de användare som inte spenderar stora 

mängder tid på Facebook i påtaglig grad. Trots att annonserna inte upplevs som ett 

så stort frustrationsmoment som tidigare forskning pekat på så uttrycker deltagarna 

att andra förändringar av flödet har påverkat deras användning, som en upplevd 

irrelevans i det innehåll som visas samt ett hårt klimat i kommentarsfält.  

Noman, Das och Patil (2019) menar att problemen med annonser sträcker 

sig utöver att vara ett frustrationsmoment till att även bidra med en oro kring 
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säkerhet och sekretess på grund av den data som samlas in för att annonser ska 

riktas till rätt målgrupp. Empirin i denna studie visar dock att problemet med 

sekretess är komplext. Ingen deltagare uttrycker att sekretessproblem påverkar 

deras användning av Facebook, men flertalet deltagare är medvetna om att dessa 

existerar. Att sekretessproblemen inte påverkar deltagarna i denna studie i den 

utsträckning som tidigare forskning pekat på kan bero på en rad olika faktorer. 

Noman, Das och Patils (2019) studie redogör för att tekniskt kunniga individer i 

högre grad ägnar sig åt olika typer av icke-användning av Facebook. Detta skulle 

kunna förklara de skillnader som syns mellan denna studies empiri och det som 

uttrycks av deltagarna i studien av Noman, Das och Patil (2019). Det kan för en 

genomsnittlig användare av Facebook vara komplext att navigera området av 

sekretess. Det kan också finnas en skillnad i hur problemet uppfattas internationellt 

sett där en upplevelse är att de största sekretessproblemen i huvudsak påverkar 

amerikanska Facebookanvändare, och således inte är relevanta i Sverige. 

Utseendemässiga förändringar har gjorts på Facebook genom åren, något som också 

påverkat uppfattningen av sekretessproblemen. Mildner och Savino (2021) 

beskriver att dessa förändringar har påverkat hur enkelt det är för användare att 

komma åt specifika inställningar genom att dessa hamnat i dropdown-menyer 

istället för att vara tillgängliga i navigeringsfältet. Detta verkar utifrån empirin bidra 

till en frustration och ett undvikande av att sätta sig in i- och lösa problemet hos 

användaren.  

Problem med hur Facebook hanterar innehåll från andra användare tas upp 

som negativt i studien av Noman, Das och Patil (2019). Detta bekräftas som ett 

frustrationsmoment av deltagarna i denna studie där flertalet inte gillar att inte veta 

hur ens egen aktivitet visas för andra användare eller att denna typ av innehåll visas 

frekvent. Studien av Grandhi, Plotnick och Hiltz (2019) redogör för tecken på att 

Facebook påverkar användarens hälsa på olika vis och att användningen tar tid från 

andra aktiviteter som har en positiv effekt på välbefinnandet. Dessa tendenser 

uppfattas i empirin där en negativ påverkan på användarens mentala hälsa på grund 

av det hårda klimatet på Facebook leder till ett begränsande av tiden som spenderas 

där. Sammantaget pekar empirin i denna studie på att ett begränsande av 
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exponeringen av andra användares aktivitet på Facebook skulle påverka 

användarupplevelsen positivt.  

Shipman och Marshall (2020) menar att äldre användare i högre grad 

stannar på Facebook på grund av en upplevd större nytta av att skapa och 

upprätthålla sociala relationer online. Yngre användare å andra sidan är mer 

benägna att använda alternativa sociala nätverk. Denna studie har inte samlat empiri 

från en äldre användarskara och kan således inte göra en jämförelse mellan 

åldersgrupper, men resultatet från intervjuerna tyder, likt Shipman och Marshalls 

(2020) studie, på att unga användare i hög grad ser ett högre socialt värde hos andra 

sociala medier än Facebook. Shipman och Marshall (2020) redogör för att 

användare raderade Facebook-appen från sina telefoner men behöll sina konton i 

efterdyningarna av Cambridge Analytica-skandalen, något som tros bero på att 

användarna känt en press att agera men varit motvilliga att ta ett permanent beslut 

gällande sina konton. Liknande komplexitet syns hos deltagarna i denna studie där 

några deltagare har övervägt att radera sitt konto eller skulle kunna tänka sig att 

göra det. Däremot har bara en deltagare slutat använda Facebook under en längre 

period, och ingen av deltagarna har raderat sitt konto. Anledningarna bakom detta 

är varierande, men den gemensamma nämnaren är att man inte vill förlora en 

specifik funktion som är syftet till sin användning, till exempel att se innehåll från 

de grupper användaren är medlem i eller att kunna nå evenemang. Det finns också 

ett mönster av att inte vilja radera sitt konto för att ingen annan gör det, vilket tyder 

på en motvillighet att gå mot strömmen och att det upplevs för oåterkalleligt att 

radera sitt konto. En viktig skillnad i forskningen gjord av Shipman och Marshall 

(2020), jämfört med denna studie, är att respondenterna intervjuats i sviterna av 

Cambridge Analytica-skandalen. Detta innebär att det finns en möjlighet att 

deltagarna i denna studie hade besvarat frågan annorlunda om de erfarit något 

liknande. Miltner och Gerrard (2021) beskriver i sin studie hur Myspace idag kan 

betraktas ur en nostalgisk lins som bidrar till att gamla användare ser positiva 

aspekter av det sociala nätverket snarare än negativa. I empirin finns också tecken 

på att känslor av nostalgi redan påverkar användare av Facebook och skapar en 

motvillighet att radera sitt konto.  
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Context collapse, det vill säga en kollaps som sker när individer, normer och 

information från olika miljöer möts i en och samma kontext, är något som tas upp 

av Gil-Lopez et al. (2018). De redogör för hur detta var en av de bidragande 

faktorerna till att det sociala nätverket Friendster lades ned. Även Boczkowski et 

al. (2018) redogör för att innehållet som delas på Facebook visas för ett för stort 

antal människor, något som bidrar till en motvillighet att dela innehåll som kan 

skapa en bild av den man är som person. I relation till detta fenomen har deltagarna 

berättat om en svårighet att hantera den blandade publiken som uppstått även på 

Facebook. Det beskrivs vara svårt att veta hur man ska bete sig eftersom det sker 

en anpassning i beteende beroende på vem man umgås med i verkliga livet, något 

som inte är möjligt i samma utsträckning på Facebook. Vidare uttrycks en oro kring 

att inte veta vem som ser vad gällande ens egna interaktioner på Facebook. Detta 

tyder på, likt det Boczkowski et al. (2018) redogör för, en motvillighet att dela med 

sig av all aktivitet till hela sitt kontaktnät och att det i vissa fall är önskvärt att dela 

innehåll i privata grupper.  

En social plattform som sorterar innehåll utan fokus på personlig relation är TikTok. 

Algoritmen på TikTok väljer innehåll baserat på hur användaren tidigare interagerat 

med inlägg och andra konton. Detta skapar ett flöde som inte är beroende av en 

association mellan användare utan istället är baserat på intresse. Barta och Andalibi 

(2021) menar att innehållet på TikTok därför kan upplevas mer relevant för 

användaren. När deltagarna i denna studie besvarar frågan “Vad är viktigt för dig 

för att kunna bibehålla en positiv inställning till ett socialt nätverk och således 

upprätthålla användningen av det över tid?” är det många som nämner innehållets 

relevans. Deltagarna uttrycker på olika vis att mängden relevant innehåll i flödet 

påverkar hur positivt inställd användaren är till Facebook. Det är därför viktigt att 

det finns en rangordning kring vilket innehåll som visas för användaren för att 

säkerställa att det är det innehåll användaren aktivt valt att följa som prioriteras 

högst. Relevansen sträcker sig även till områden som notiser, där notiserna upplevs 

handla om innehåll som inte är intressant för användarna och som de inte aktivt valt 

att få. Det går således att dra slutsatsen att relevans är av stor vikt i designen av 

sociala nätverk - både vad gäller innehållet i huvudflödet men även vad användaren 

notifieras om. 
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5.2 Metoddiskussion 

För att få fram underlag och bilda en förståelse för området gjordes i första hand en 

litteratursökning där tidigare forskning inom ämnet undersöktes. Fenomenet som 

har format denna studie, att Facebook för första gången minskade i det totala antalet 

användare, uppkom under 2022 vilket påverkade tillgängligheten av gedigen 

forskning inom det specifika ämnet. Därför har litteratursökningen kretsat kring att 

förstå sociala nätverks historia för att identifiera liknande mönster på andra 

plattformar. Efter att ha granskat tidigare forskning genomfördes en kvalitativ 

metod i form av semistrukturerade intervjuer (Patel & Davidson 2019) med utvalda 

deltagare. Fördelen med att utföra semistrukturerade intervjuer var möjligheten att 

få utvecklade svar från deltagarna både i de förutbestämda frågorna men även i 

följdfrågor som gav upphov till en djupare förståelse. Empirin från den kvalitativa 

metoden i form av semistrukturerade intervjuer resulterade tillsammans med 

tidigare forskning i designriktlinjer där syftet är att stödja designers i existerande 

och framtida design av sociala nätverk.  

Intervjudeltagarna utgjorde ett relativt stort åldersspann (13-28) inom 

avgränsningen som gjorts, och bestod till 37.5% av män och resterande kvinnor. 

Denna variation var önskvärd, men tydligare mönster hade kunnat identifierats om 

antalet deltagare ökat. Vidare hade det varit av värde att även intervjua icke-

användare av Facebook för att skapa en mer fulländad bild av problemet och 

huruvida de negativa åsikter som uttryckts av deltagarna i denna studie stämmer 

överens med anledningar till icke-användning. 

Den insamlade empirin analyserades med avsikt att hitta gemensamma 

teman och mönster i deltagarnas beskrivningar. Analysen skedde på så vis att 

författarna redovisade transkriberingen från de intervjuer som utförts enskilt för 

varandra, för att ge insikt i vad som framkommit i de intervjuer den enskilde 

författaren inte deltog i, och således bidra med en fulländad bild av empirin. Utifrån 

detta, tillsammans med insikter från tidigare forskning, formulerades 

designriktlinjer. Designriktlinjerna är således författarnas tolkning av de teman och 

mönster som deltagarna beskrivit. Detta innebär att det hade varit av betydande vikt 
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att dessa riktlinjer presenterades för deltagarna i syfte att säkerställa att analysen är 

korrekt och att riktlinjerna tydligt representerar det som förmedlats i intervjuerna 

för att stärka validiteten.  

Framtida forskning bör fokusera på att värdera dessa designriktlinjer utifrån 

deras effektivitet, och undersöka huruvida resultatet överensstämmer med de 

mönster som eventuellt kan framkomma i en studie med fler än åtta deltagare. 

Fördelaktigt vore även om flera forskare formulerar riktlinjer för ett bredare 

underlag. Förslagsvis kan framtida forskning även undersöka huruvida resultatet 

blir annorlunda om deltagarna är av olika nationaliteter då både internationella- och 

nationella trender kan ha en påverkan på användaren. Vidare kan det även vara av 

värde att jämföra de mönster som finns hos icke-användare med nuvarande 

användare för att undersöka vilka skillnader och likheter det finns.   

 
 
6. Slutsatser 
Det finns utmaningar med dagens design för sociala nätverk. Några av de 

utmaningar som designers står inför är att stödja gemenskapsgenererande innehåll, 

att göra interaktioner lättillgängliga, att undvika en stor och varierad publik samt 

att skapa en algoritm som prioriterar innehåll som är relevant för användaren. Att 

lösa dessa utmaningar kan bidra till att sociala nätverk kan bibehålla sin 

användarskara över tid i en digital miljö som upplevs socialt värdefull för 

användaren.  

Studiens resultat har visat att den studerade användargruppen uttryckt både 

likheter och olikheter med tidigare forskning. Detta indikerar att problemet till viss 

del beror på individuella faktorer och därmed inte har ett definitivt svar, men 

designriktlinjerna har formulerats utifrån de mönster som trots allt iakttagits hos 

användarna. Därmed kan dessa bidra med underlag för framtida forskning inom 

problemområdet samt stödja designers i existerande och framtida design av sociala 

nätverk som kan förebygga ett minskande användarantal över tid.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Välkommen att delta i vår studie! 
 
Vår studie har i avsikt att undersöka orsakerna bakom det sjunkande 

användarantalet på Facebook hos användare mellan 13-30 år i syfte att identifiera 

vilka faktorer som uppfyller de behov och förväntningar som användare har på 

den sociala plattformen. Målet med studien är att skapa designriktlinjer som kan 

stödja designers i existerande och framtida design av sociala nätverk för att 

förebygga minskat användarantal.  

Undersökningen består av semistrukturerade intervjuer som beräknas ta cirka 30 

minuter. Intervjuerna sker via plattformen Zoom och kräver tillgång till ljud och 

webbkamera. Genom din medverkan samtycker du till att intervjun spelas in för 

att möjliggöra en transkribering av innehållet. Innehållet kommer endast att 

användas för vårt examensarbete och kommer inte delas med tredje part.  

Din medverkan är frivillig och det är upp till dig om du vill fullfölja intervjun. Du 

har möjlighet att avbryta den när som helst. Dina uppgifter kommer att hanteras 

konfidentiellt, vilket innebär att de förvaras säkert och att din medverkan kommer 

att vara anonym.  

 

Tack för visat intresse! 

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss: 

 

Alicia Johansson  Julia Lundberg 

076-817 06 19  070-873 48 85 

alicia.johansson98@gmail.com julialundberg@hotmail.se 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Bakgrund 
○ Ålder 
○ Kön 

■ Kvinna 
■ Man 
■ Annat 
■ Vill ej uppge 

 
Aktuell användning av Facebook 

● Är du en användare av Facebook för närvarande?  
○ Ja 
○ Nej 

● Om ja, hur ofta använder du Facebook? 
○ Mindre än 10 minuter per dag 
○ 10-30 minuter per dag 
○ 31-60 minuter per dag 
○ 1-2 timmar per dag 
○ 2-3 timmar per dag 
○ Mer än 3 timmar per dag 

● När använder du Facebook? 
○ Under dagtid 
○ Under kvällstid 
○ Lika mycket under en dag 

● I vilket syfte använder du Facebook? 
○ Upplever du att du interagerar mycket med innehållet på Facebook 

eller är mer av en passiv användare?  
 
 
Förändring i användning sedan start 

● Vad ser du för skillnad i hur du använder Facebook idag jämfört med hur 
du använde Facebook när du skapade ditt konto?  

● Påverkas din användning baserat på hur dina vänner använder Facebook? 
● Har du någonsin inaktiverat ditt Facebook-konto? 

○ Om ja, varför? 
○ Om nej, har du funderat på det? 

 
Anledningar till förändring i användning 

● Vilka frustrationsmoment upplever du i den aktuella användningen av 
Facebook? 

○ Skiljer sig dessa från din upplevelse när du var en ny användare?  
● Vilka faktorer påverkar din användning av Facebook? 
● Vad är viktigt för dig för att kunna bibehålla en positiv inställning till ett 

socialt nätverk och således upprätthålla användningen av det 


