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Abstract 

 
Wallyfy is planned to be a social webmagazine with a focus on good content, with a quality 

check and moderation of the published content. The author of the study provides Wallyfy with 

thoughts and ideas about the website content and functionality. The main problem of the study 

was to explore what makes good content in social media for the potential users of Wallyfy, also 

using this insight to provide Wallyfy with directions for making decisions regarding both 

functionality and content. 

 

The theory of the study is being used as a starting point for understanding the phenomenom 

social media and to easier grasp the problem. The method of the study is based on user- 

centered thinking in design, where the author seeks to understand the participant’s emotions, 

values and dreams. Design probes (tasks for the participants) have been used to aid the first 

steps of the quality data collection, enabling the 5 participants of the study to be a part of the 

idea generation and to familiarize them with social media. The participants then attended a 

workshop based on the quality data from the design probes. Further quality data were then 

derived from the discussion and the creative participation in the workshop.  

 

The relevant data parts were then compiled and orginanised to be presented as the data 

collection result in the study. The main theme from the data was that the participants valued 

content more if a personal connection between the user and the content could be made. From a 

discussion of the data and theory, recommendations and requirements regarding content and 

functionally for Wallyfy was produced. 
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Sammanfattning 

 

Wallyfy är tänkt att bli en social nättidning med fokus på bra innehåll där allting som publiceras 

går igenom en kvalitetskoll samt modereras. På uppdrag av Wallyfy hjälper studiens författare 

till med idéer och tankar kring hemsidans innehåll och funktionalitet. Studiens huvudsakliga 

problem var att undersöka vad som gör innehåll bra i sociala medier och för potentiella 

användare av Wallyfy, samt hur denna insikt kan användas för att stödja beslut kring 

funktionalitet och innehåll för Wallyfy. 

 

Studiens teoridel användes som en startpunkt för att förstå fenomenet sociala medier och för att 

lättare angripa studiens problem. Studiens metod bygger på ett användarcentrerat designtänk 

där författaren söker förståelse för deltagarnas känslor, värderingar och drömmar. Till hjälp, har 

designsonder i egenskap av uppgifter använts som förberedande datainsamling där målet har 

varit att skapa en dialog med deltagarna och ge dem en chans att delta i idégenerering, samt 

bekanta sig med fenomenet sociala medier. De 5 deltagarna i studien var sedan med i en 

workshop som byggde på dessa designsonder där den kvalitativa datan samlades in utifrån 

deltagarnas diskussion och kreativa deltagande i workshopens olika uppgifter.  

 

Efter att datan sammanställdes och organiserades togs de relevanta delarna upp i studiens 

resultatdel; deltagarna på workshopen var överens om att om det innehåll som man kan relatera 

till sitt egna liv och personlighet är det bästa innehållet. Utifrån en vidareutvecklande diskussion 

och analys där studiens data ställdes mot teori togs rekommendationer och krav fram för 

Wallyfy gällande funktionalitet och innehåll. 
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Förord 

 

Studiens författare vill börja med att tacka Wallyfy för att få vara en del av projektet som ligger 

till grund för detta arbete och hoppas att denna studie kan vara till en faktisk nytta för projektets 

vidare arbete. 

 

Ett stort till tack till alla vänner som har bidragit med stöd och faktiskt fått studiens författare 

att vilja slutföra sitt examensarbete. Ett speciellt tack till Ivannia Andrea Aguirre Santander 

och Ted Axelsson för främst hjälpen kring datainsamlingsdelen av studien. Detta innefattar 

hjälp med studiens workshop, inspelning av ljud och bild samt hjälp med sammanställnning 

av data. 

 

Studiens författare vill till sist tacka handledare Johan Blomkvist för hjälp och stöd samt 

förtroendet för det genomförda arbetet.  
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1 Inledning  
 

Idén bakom projektet Wallyfy, en sammanslagning av sociala medier och nyhetstidningar, tog 

sitt fäste i Norrköping mellan personer från stadens nerlagda ungdomsredaktioner på de lokala 

tidningarna Folkbladet och Norrköpings Tidningar. Dessa redaktioner hade tvingats lägga ner 

med anledning av att det inte längre var ekonomiskt hållbart. Efterfrågan på 

ungdomsredaktionellt innehåll saknades då läsarmålgruppen unga vuxna använde sig av 

internet istället för dagstidningarna när de ville ta del av redaktionellt innehåll. De tidigare 

medlemmarna från ungdomsredaktionerna höll med om att det innehåll som redaktionerna bjöd 

på inte lästes av den tänkta unga målgruppen, men kände att behovet av att publicera innehåll 

på ett sådant sätt som tidningarna kunde ge dem fortfarande fanns kvar. Man uppskattade den 

kvalitétsstämpel och den speciella prägel som en tidningspublikation kunde ge och detta var 

något som sociala medier saknade. 

 

Från dessa tankar föddes idén om Wallyfy. En hemsida som är tänkt att kombinera de fördelar 

och egenskaper som finns från sociala medier och tidningar. En plattform för att publicera 

redaktionellt och användargenerat innehåll och där detta innehåll når ut i en mediekanal som 

unga vuxna föredrar att använda sig av. Tanken var också att Wallyfy skulle ge alla möjlighet att 

publicera sina verk och erbjuda mer frihet att publicera och tycka till om innehåll. Wallyfy är 

tänkt att bli en socialnätidning med fokus på bra innehåll, där allt innehåll som laddas upp går 

igenom någon form av kvalitétskoll och modereras. Innehållet kan vara allt från film, text, bild 

eller ljud. I skrivande stund är Wallyfy ett projekt som innefattar ett tiotal av olika människor som 

är intresserade av att utveckla hemsidan och jobba med olika delar kopplade till den. Studiens 

författare gick tidigt med i projektet och fick det ganska lösa uppdraget att på olika möjliga sätt 

hjälpa till med den blivande hemsidan, vilket ligger till grund för denna studie. 

 

1.1 Syfte 

Denna studie ämnar undersöka och identifiera de krav och förväntningar som finns på innehåll i 

sociala medier hos potentiella användare av Wallyfy. Resultatet av undersökningen ska ligga till 

grund för rekommendationer och åsikter kring Wallyfys utförande gällande innehåll och 

funktionalitet. Där Wallyfy är en social plattform för redaktionellt användargenererat innehåll. 

 

1.2 Problemformulering 

Vad gör innehåll bra i sociala medier för potentiella användare av Wallyfy?  

Hur används denna insikt för att stödja beslut kring funktionalitet och innehåll för Wallyfy? 
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2 Teori  
 

Detta kapitel går igenom det litteraturstöd som använts som hjälp för studiens författare att få en 

bra startpunkt för det område som studien berör. Fokus har inte legat på att hitta teoretiska 

luckor utan istället att hjälpa studiens författare att angripa studiens problem med en bättre insikt 

i problemområdet sociala medier. 

 

2.1 Sociala medier 

Sociala medier kan beskrivas som plattformar för interaktivitet på internet. Genom sociala 

medier skapas, diskuteras, modifieras och delas redaktionellt och användargenererat innehåll 

från användare och communities. (Kietzmann,J.H. 2011)  

 

Vidare teoridelar förklarar skillnaden mellan redaktionellt och användargenererat innehåll och 

delar in sociala medier i olika kategorier beroende på innehåll och funktionalitet. Vidare förklaras 

de sju funktionella byggstenarna som återfinns i sociala medier och vad som får användare att 

använda sociala medier och stanna kvar som en lojal användare. 

2.2 Redaktionellt innehåll 

Redaktionellt innehåll, i egenskap av ett traditionellt sätt att skapa och publicera innehåll, 

beskrivs vanligtsvis med hjälp av termer som struktur och regler kring skapande av innehåll. 

Användargenererat innehåll i sociala medier till skillnad från redaktionellt innehåll styrs inte av 

samma regler och struktur kring publicering och konsumtion av innehåll. Gränsen mellan 

konsumenter och producenter av redaktionellt innehåll är oftast tydlig, medan den i sociala 

medier suddas ut. Det redaktionella innehållet har tack vare regler och strukturer, en jämn 

kvalitétsnivå på innehållet. (Mitchelstein, E. Boczkowski, P.J; Massey, B L. 2010; van Dijck, J. 

2009)  

 

2.3 Användargenererat innehåll 

Användargenererat innehåll är det innehåll som användare uttrycker sig med. Det innebär det 

innehåll som produceras när användare är sociala och även innehållet som leder till att 

användare socialiserar sig. Användargenererat innehåll i sociala medier innebär innehåll i text, 

bild, film och ljud. Till skillnad från redaktionellt innehåll är användargenererat innehåll mer fritt, 

socialt och inte styrt av samma regler och struktur. Användargenererat innehåll fokuserar på 

individen och är en social produkt. (Smith, A.N. 2012)  

2.4 Kategorisering 

Begreppet sociala medier är brett och innefattar olika typer av innehåll och funktionalitet. 

Andreas M. Kaplan (2010) gör i sin artikel Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media en indelning av sociala medier i sex kategorier. Dessa kategorier 

utgörs av bloggar, sociala nätverk, virtuella sociala världar, samarbetsprojekt, content 

communities och virtuella spelvärldar.  
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2.4.1 Bloggar 

Bloggar är sociala mediers motsvarighet till dagböcker och personliga hemsidor. Denna kategori 

utgör en av de tidigaste formerna av sociala medier och finns i en rad olika utföranden. Den 

vanligaste formen innebär en hemsida med daterade inlägg i omvänd kronologisk ordning, från 

en person (bloggare) som styr innehållet som oftast är personligt och i skriftlig form. Ett exempel 

på en så kallad mikroblogg är Twitter, där användaren begränsas till att använda sig av 140 

tecken per inlägg.  Till skillnad från sociala nätverk som Facebook och MySpace så är det 

mindre vanligt med relationer mellan användare för att följa och ta del av deras innehåll. 

(Kaplan,A.M. 2010;Kwak,H. 2010) Under de senaste åren har många bloggar som inte är 

textbaserade börjat träda fram. Ett exempel är hemsidan Twitch som erbjuder sin användare 

möjlgheten att sända personliga tv program live, något som har blivit känt som streaming. 

(Kaplan,A.M. 2010) 

 

2.4.2 Sociala nätverk 

De största hemsidorna för socialt nätverkande är Facebook och MySpace, hemsidor som blivit 

varumärken för sociala medier. Denna typ av sociala medier låter användare dela med sig av 

personlig information i form av en profil och koppla samman med andra användares profiler. 

Nätverken används för att kommunicera och publicera text, film, video, och ljud mellan 

användarna. De är också en stor kanal för företag att kommunicera med sina varumärken till 

konsumenterna. Fokus ligger på en personlig profil, kommunikation och sociala relationer. 

(Kaplan,A.M. 2010) 

 

2.4.3 Virtuella spelvärldar 

För sociala medier existerar också virtuella världar. Dessa delas upp i virtuella spelvärldar och 

sociala världar. Dessa är plattformar som efterliknar en tredimensionell värld, där användarna 

oftast uppträder som olika avatarer och interagerar med varandra väldigt likt verkligeheten utan 

att avslöja deras identitet. De virtuella spelvärldarna är mer strikt styrda efter regler och 

fokuserar på att en stor grupp människor spelar spelen med varandra online, så kallat 

“massively multiplayer online role-playing game” (MMORPG). Ett känt exempel på en av dessa 

spelvärldar är spelet World of Warcraft. (Kaplan,A.M. 2010) 

 

2.4.4 Virtuella sociala världar 

Virtuella sociala världar skiljer sig från virtuella spelvärldar genom färre regler och 

begränsningar. Till skillnad mot många av spelvärldarna så är användarna av virtuella sociala 

världar mer benägna att uppvisa ett beteende som avspeglar verkliga livssituationer. Ett känt 

exempel på en av dessa virtuella sociala världar är Second Life. (Kaplan,A.M. 2010) 
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2.4.5 Samarbetsprojekt 

Samarbetsprojekt inom sociala medier innebär hemsidor och applikationer vars innehåll skapas 

och moderas tillsammans av användarna. Grundtanken är att tillsammans bidrar användarna 

med bättre innehåll än de skulle gjort individuellt.  Samarbetsprojekten finns i form av Wikis, där 

ett exempel är hemsidan Wikipedia. På Wikipedia får användarna möjlighet att redigera, ta bort 

och lägga till innehåll i den stora encyklopedin som finns i över 230 olika språk. 

Samerbetsprojektprojekten finns också i form av sociala bokmärkningsapplikationer där 

användare sparar och betygsätter internetlänkar och mediainnehåll. Ett exempel på en sådan 

bokmärkningsapplikation är hemsidan Delicious. (Kaplan, A.M. 2010) 

 

2.4.6 Content communities 

Content communities fokuserar på delning av mediainnehåll mellan användare. Oftast fokuserar 

olika communities på en viss typ av media. Kända exempel är Youtube med filmer och Flickr 

med foton. Till skillnad från de sociala nätverken har content communities ett mindre fokus på 

personliga profiler och fokuserar istället på användarens samverkan med innehållet, till exempel 

hur många videos som har delats eller tittats på. (Kaplan,A.M. 2010) 

 

2.5 Sociala mediers funktionella byggstenar 

Sociala medier kan tillskrivas 7 byggstenar för funktionalitet som berör användare. De 7 

byggstenarna som visas i figur 1 är identitet, konversationer, delning, närvaro, förhållanden, 

rykte och grupper. Vissa funktionella byggstenar har mer fokus och är mer dominerande 

beroende på vad det är för typ av hemsida. (Kietzmann,J.H. 2011) 
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Figur 1: De 7 funktionella byggstenarna för sociala medier.  

 

2.5.1 Identitet 

Identitet representerar den grad som användare visar sina identiteter i sociala medier. Olika 

information om identiteten kan vara konkret information i form av namn, ålder, kön, yrke och 

plats. Informationen kan också beskriva personen på olika sätt genom personens tankar, 

känslor och vad den gillar och inte gillar. Hemsidor har olika krav och förhållningssätt till identitet 

och anonymitet och vem information görs tillgänglig för. Facebook kräver att en användare har 

en profil och information görs tillgänglig mot tredjeparter i motsats till hemsidan 4chan vars 

koncept bygger på att alla användare är anonyma. (Kietzmann,J.H. 2011) 

 

2.5.2 Konversationer 

Konversationer representerar den grad som användare kommunicerar med varandra inom 

sociala medier. Konversationer kan ske individuellt eller i grupp och av många anledningar. 

Användare kan blogga, tweeta, leta efter likasinnade, bygga självförtroende och skapa 

relationer. Det kan också handla om att hålla sig ständigt uppdaterad med de senaste 

nyheterna och trenderna samt sprid olika budskap som exempelvis mänskliga problem och 

politik. (Kietzmann,J.H. 2011) 
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2.5.3 Delning 

Delning representerar den grad som användare utbyter, sprider och tar emot innehåll i socialia 

medier. Delningen sker med hjälp av olika plattformar och med fokus på olika innehåll. 

Delningsgrad innebär vilka möjligheter innehåll har för att delas och vad för typ av innehåll som 

är tillåtet. En känd plattform för delning av video är hemsidan YouTube där delningsgraden styrs 

tillsammans med användare som moderar opassande innehåll av exemeplelvis upphovsrättsliga 

skäl. (Kietzmann,J.H. 2011) 

 

2.5.4 Närvaro 

Närvaro representerar den grav som användare känner till om andra användare är tillgängliga i 

sociala medier och vart de befinner sig både i den verkliga- och virtuella världen. Närvaron kan 

vara i form av statusar på användare om de är “tillgängliga” eller “offline” och i form av 

incheckning på fysiska platser som används av bland annat av hemsidorna Facebook, Twitter 

och Foursquare. (Kietzmann,J.H. 2011) 

 

2.5.5 Förhållanden 

Förhållanden representerar den grad av relation som användare har till varandra. Förhållanden 

berör vad som leder användare till att prata med varandra, dela sociala objekt, träffas och bli 

vänner över sociala medier. Det kan handla om informella eller formella kontakter med 

varierande struktur inom olika typer av nätverk med människor. (Kietzmann,J.H. 2011) 

 

2.5.6 Rykte 

Rykte berör den grad som användare uppfattar sig själv och andra i sociala medier. Oftast 

handlar rykte om tilit och olika stämplingar av användare. Användare kan få sitt eget rykte 

förstärkt med hjälp av andra användares rekommendationer eller åsikter. Rykte kan handla 

både om användaren och användarens innehåll. Det kan till exempel röra sig om mängden 

tittare och betyg av ett videoklipp på Youtube eller antal “likes” på Facebook. (Kietzmann,J.H. 

2011) 

 

2.5.7 Grupper 

Grupper representerar den grad som användare kan forma olika grupper och undergrupper i 

sociala medier. Då 150 personer sägs vara den maxgräns som människan kan hantera finns 

det olika verktyg och indelningar för att kategorisera användare. Vanliga indelningar är 

användares vänner, följare eller fans samt grupper av användare som antingen är stängda, 

öppna eller hemliga. (Kietzmann,J.H. 2011) 
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2.6 Anledningar att använda och stanna kvar på sociala medier 

De fyra främsta anledningarna till varför människor använder sig av sociala medier är: social 

interaktion, information, underhållning och kommunikation av sin identitet. (Brandtzæg,P.B. 

2009) 

 

I studien Why do people stick to Facebook web site? A value theory-based view utförd av Heng-

Li Yang and Chien-Liang Lin berörs hur villig en användare är att fortsätta använda olika sociala 

medier.  Studien beskriver dessa anledningar utifrån tre värdekonstruktioner: socialt värde, 

njutningsvärde och kunskapsvärde. Dessa faktorer samverkar i sin tur med användarens tillit för 

hemsidan. 

 

2.6.1 Social interaktion 

Den huvudsakliga anledningen till varför användare besöker sociala medier är för att bevara och 

skapa nya relationer. Att hitta nya relationer är enligt flesta användare den viktigaste 

anledningen till användandet av sociala medier och andra hand kommer kontakt med vänner 

och bekanta. (Brandtzæg,P.B. 2009) 

 

Benägenheten att stanna kvar och fortsätta använda sociala medier är också styrt av det 

sociala värdet och möjligheten att behålla och skapa nya relationer för användare. (Yang,H.-L. 

2014) 

 

 

2.6.2 Information 

Sociala medier är ett sätt för användare att dela och konsumera information om nyheter, kultur, 

utbildning och andra intressen. Hit räknas också det informationsutbyte via debatter som 

förekommer på sociala medier. (Brandtzæg,P.B. 2009) 

 

En viktig faktor för att behålla användare är kunskapsvärdet, som är kopplat till sociala mediers 

möjligheter för användare att utvecklas och ta del av ny information och kunskap. 

Kunskapsvärdet relaterar till att mätta nyfikenheten hos användarna med nytt och spännande 

innehåll som överraskar eller lär användarna någonting nytt. (Yang,H.-L. 2014) 

 

2.6.3 Underhållning 

En anledning för användadet av sociala medier är för att få någon form av underhållning. Det är 

ganska starkt kopplat till information och konsumering av innehåll. En anledning är stark 

nyfikenhet hos användare för andra människors profiler på sociala medier. (Brandtzæg,P.B. 

2009)  

 

Njutningsvärde relaterar till de positiva känslor och upplevelser som användare har vid 

användande av sociala medier. Dessa känslor är både roliga, festliga och drömliknande 

fantasier. Dessa känslor kan väckas av stimulering från mediainnehåll, information som är 
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relevant för användarens intressen och även genom kommunikation mellan användare och spel 

som är inbäddade i de sociala medierna. (Yang,H.-L. 2014) 

 

2.6.4 Identitet 

En anledning till användande av sociala medier är ett sätt att nå ut med sin egna identitet och 

marknadsföra sig själv. Det kan röra sig om artister och konstnärer som vill få sina verk sålda 

eller privatpersoner som söker bekräftelse och kommunicerar det personliga varumärket. 

(Brandtzæg,P.B. 2009) 
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3 Metod  
 

Detta avsnitt går igenom hur studien har genomförts och vilka metoder som har använts. 

Kärnan för hela studien är användarcentrerad design, vilket innebär för denna studie att 

deltagarna är en stor del av den kreativa processen för att lösa och diskutera problem och 

möjligheter. Användarcentrerad design ämnar söka förståelse för deltagarnas känslor, 

värderingar och drömmar. Oftast med ganska lösa och öppna mål kring den kvalitativa data 

som blir produkten av arbetet. (Mattelmäki, 2006). 

 

3.1 Studiens process 

Studiens genomförande är grundad i en användandeprocess av sonder “The Probing Process” 

som Mattelmäki (2006) tar upp i sin bok Design Probes. För denna studie innebär denna 

process de följande stegen: Förstudie, målgrupp för studiens, skapande och utskick av 

designsonder, Workshop, samt tolkning och idégenerering (analys). Denna process visas i figur 

2 och varje del redogörs i detta kapitel.  

 

Som ett sista steg till analys av data har även en kravdefinition tagits fram i enligt med Kim 

Goodwins (2009) riktlinjer. 

 

3.2 Designsonder 

Designsonder har använts som förberedande datainsamling inför en workshop. Dessa sonder 

innebär uppgifter för deltagarna där de dokumenterar sina upplevelser, tankar och idéer under 

en viss tidsperiod (Mattelmäki, 2006). En viktig aspekt av dessa sonder är enligt Mattelmäki 

(2006) viktigt för att skapa en dialog mellan deltagarna och ge dem en chans att delta i 

idégenereringen. En annan viktigt aspekt är också att den kvalitativa data som deltagarna bidrar 

med genom att genomföra sondens uppgifter inte sker vid ett tillfälle och under direkt påverkan 

av en observatör. En risk med designsonder är att deltagarna inte gör deras uppgifter ordentligt 

eller att de känner sig osäkra på vad som ska göras. Det är därför viktigt att påminna deltagarna 

och ha en dialog för att undvika detta (Mattelmäki, 2006). 

 

 
Figur 2: Studiens Process. 
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3.2.1 Förstudie  

Studien ämnar undersöka vad som gör innehåll bra i sociala medier och Wallyfy kan använda 

sig av den insikten. För att få en bra förståelse av fenomenet sociala medier så var första steget 

insamling av litteratur för en teoretisk grund. Enligt Mattelmäki (2006) är en litteraturstudie ett 

viktigt första steg för att förbereda deltagare och studiens författare inför fenomenet och sin tur 

de designsonder som ska skapas och genomföras, vilket också var fallet för denna studie. 

 

3.2.2 Målgrupp för studien 

När man väljer ut en målgrupp för en studie baserat på designsonder är det ingen poäng med 

att välja ut en stor målgrupp menar Mattelmäki (2006). Det kan behövas så lite som en individ 

för att peka ut ett behov eller basera koncept och lösningar utifrån (Mattelmäki, 2006). 

Designlösningar handlar om fokus på individnivå, där man försöker att förstå och beskriva 

fenomen och individer. Datan för studien kan med ett för stort antal deltagare bli svåröverskådlig 

och tidskrävande (Goodwin, 2009). Då denna studie har en väldigt snäv tidsram och resurser, 

har målgruppens storlek på 5 personer valts utifrån vad som är minimikravet för en lämplig 

målgrupp enligt Mattelmäki (2006). Då endast 1 person kan vara tillräckligt är 5 personer en bra 

siffra för att kompensera för deltagare som inte bidrar med något intressant för studien och 

kanske inte genomför designsonderna ordentligt. 

 

Målgruppen unga vuxna valdes för studien, då det är Wallyfys primära målgrupp för hemsidan. 

Deltagarna till studien var mellan 19-25 år och ansågs ligga inom det ålderspann som är unga 

vuxna. Av bekvämlighetsprincipen var deltagarna på något sätt bekanta med studiens författare 

och alla bosatta i Norrköping. Detta för att tid och resurser helt enkelt inte fanns för att nå till 

eventuella deltagare utanför studiens författares umgängeskrets.  

 

3.2.3 Skapande och utskick av designsonder 

Uppgiften för deltagarna till studien var att hitta det innehåll som de finner bra från sociala 

medier och från redaktionellt innehåll. De fick 7 dagar på sig att dokumentera sina fynd och ta 

med sig dessa till studiens workshop.  Designsonden skickades ut som en uppgiftsbeskrivning 

(bilaga 8.1) via en gemensam grupp på facebook för studiens deltagare. För att motivera 

deltagarna att utföra uppgifterna och tydliggöra fenomenet sociala medier användes gruppen för 

att påminna och informera deltagarna. Detta är enligt Mattelmäki (2006) viktigt för att undvika att 

deltagarna fastnar och inte slutför uppgifterna på ett ordentligt sätt.  

 

3.2.4 Workshop 

Workshop har använts som metod för idégenerering och vidarearbetning utifrån 

designsonderna. De fem deltagarna till workshopen fick chansen att utrycka sina idéer och 

kreativitet med hjälp av olika verktyg och uppgifter samt diskutera med andra deltagare. I 

kombination med designsonderna är detta momentet av studien som bidrar med kvalitativ data. 
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Workshopen var uppdelad i två delar. Den första delen berörde designsondernas material som 

deltagarna hade tagit med sig till workshopen. Varje deltagare fick i presentera materialet som 

var öppet för diskussion med de andra deltagarna. Denna del av workshopen pågick i ungefär 1 

timme och avslutades med en sammanfattning av det som diskuterats. Diskussionen låg till 

grund för workshopens andra del där deltagarna fick chans att uttrycka sig kreativt och generera 

idéer. I studiens bilagor återfinns en utförligare beskrivning av workshopens upplägg (bilaga 

8.2). 

 

Till workshopens andra del fick deltagarna hjälp av post-it-lappar och pennor för att tycka till om 

vad hemsidan Wallyfy borde utrycka sig som både gällande funktion och innehåll (bilaga 8.6). 

Förutom att fylla en vägg med post-it-lappar fick deltagarna även tycka till om en framtagen 

skiss på Wallyfy (Bilaga 8.4-8.5). Enligt Mattelmäki (2006) är fysiska material ett bra sätt för att 

hjälpa deltagare med att uttrycka sina idéer och stimulera deras kreativitet. 

 

 

3.2.5 Workshopens hjälpmedel 

För att ytterligare stimulera deltagarnas kreativitet och idégenereringsförmåga användes olika 

tekniker tagna från litteratur som berör workshopsmetodik. 

 

Energizers 

Tekniker för att hålla energin uppe för deltagarna under en workshop kan kallas energizers. 

Exempel på energizers som användes till workshopen var att få deltagarna att göra något 

fysiskt. Bland annat så dansade deltagarna en kort stund innan påbörjan av workshopens andra 

del. Under den andra delen var också workshopens facilicator väldigt rörlig av sig för påverka 

deltagarnas energi positivt. Fika serverades i ett annat rum för att ytterligare öka rörligheten för 

deltagarna. Att hålla igång deltagarnas blodcirkulation med fysisk aktivitet är ett enkelt knep för 

att hålla dem alerta. (Chambers, 2004) 

 

Inspirationsstöd 

Det finns också tekniker som kan användas som inspirationsstöd för workshopens deltagare. 

Metaforer används för att deltagarna ska kunna bemöta problem med andra perspektiv och ur 

olika synvinklar och på så sätt ge möjlighet till nya kopplingar och idéer (Matimore, U.Å.). För 

workshopens räkning så liknandes till exempel Wallyfy med en superhjälte och vilka krafter som 

denne skulle kunna ha. Dessa metaforer var ett populärt inslag för deltagarna som triggades av 

denna typ av inspirationsstöd. 

 

Två andra typer av inspirationsstöd utgick från teknikerna “Sämsta idén” och “Önsketekniken”. 

Sämsta idén används för att hitta på dåliga idéer för att hitta vad som är bra, medan 

Önsketekniken används för att ta bort begränsningar för de idéer och lösningar som är möjliga 

för ett problem (Matimore, U.Å.). Med grund i dessa tekniker ombads deltagarna att tycka till om 

hur de kunde göra saker sämre samt se Wallyfy ur en utopisk synvinkel.  
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En annan teknik som används som inspirationsstöd var så kallad “random input”. Tekniken 

utgår från att facilisatorn tar fram slumpmässigt valda ord för deltagarna att associera till 

problemområdet och på så sätt väcka nya tankar och perspektiv. Det är väldigt viktigt att 

processen för att välja ut ord är slumpmässig och inte påverkad och styrd av den som tar fram 

orden (De Bono, 1984). Till workshopen användes ett engelskt lexikon där ord slogs upp på 

olika sidor med hjälp av slumpmässigt valda nummer. 

 

Inspelning 

Workshopen spelades in med både bild och ljud från en filmkamera samt en extra ljudkälla från 

en ipad. Även anteckningar gjordes som komplement till inspelningen. Kim Goodwin beskriver i 

sin bok Designing for the Digital Age (2009) fördelen med filminspelningens exakthet och 

detaljrikedom. En risk finns dock att deltagarna som blir filmade känner sig obekväma och inte 

uttrycker sig fullt ut tack vara att de blir fångade på film.  För denna studie var det en deltagare 

som uttryckte sig obekväm till inspelningen. För att undvika detta problem så var informationen 

tydlig kring att den inspelade datan bara skulle användas internt för studiens ändamål och inte 

spridas vidare, vilket Goodwin (2006) rekommenderar som lösning på problemet. Samtliga 

deltagare skrev på ett avtal för att godkänna inspelning och där villkoren var tydliga på hur 

materialet skulle användas.                                                                                                                                                                             

 

3.2.6 Tolkning och idégenerering 

Det sista steget i studiens process är att utgå från kvalitativa data, göra möjliga kopplingar till 

teori och analysera utifrån en analysmetod som beskrivs under rubriken analysmetod. Denna 

del av studien ämnar ge uppkomst till förslag och idéer till hur man kan bemöta studiens 

problem. Då Mattelmäki (2006) inte har en detaljerad beskrivning av detta steg har en 

analysmetod ffrån boken Designing for the Digital Age använts. 

 

3.3 Analysmetod 

Analysprocessen har skett enligt de fem steg som Goodwin (2006) beskriver i figur 3. 

Enligt Goodwin identifierar en bra analysprocess hur datadelarna förhåller sig till varandra och 

förklarar anledningen till dessa relationer. Då den kvalitativa datan är öppen för tolkning är det 

även viktigt att använda metoder för att validera datan. 
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Figur 3: Analysmetod 

 

 

3.3.1 Förstå data 

Det första steget i analysprocessen är att förstå datan på en individuell nivå, genom att fokusera 

på en individ i taget. Detta steg innebar för denna studie att gå igenom vad varje enskild 

deltagare har sagt och få en förståelse för varför de tänkte och resonerade på ett visst sätt. 

Goodwin (2006) beskriver vikten av att förstå data på en individuell nivå för att kunna få en 

överskådlig och ordentligt bild och förståelse av all data som är insamlad. 

 

3.3.2 Kondensera och organisera  

Nästa steg blir att välja ut de delar av datan som är relevanta för studien (kondensera) och 

organisera dess beståndsdelar. Detta innebar för denna studie en avskalning av data som fanns 

tillgå och sammanfatta datans relevanta delar. Att organisera och kategorisera datan på detta 

sätt kallas kodning (Goodwin, 2006). 

 

3.3.3 Tolka och hitta mönster och kopplingar 

Steg nummer tre i analysprocessen innebär att jämnföra datan för att hitta trender och mönster. 

För denna studie har det gjorts induktivt, vilket innebär att slutsatser från analyser av 

information är empiriska. (Goodwin, 2006)  

 

3.3.4 Validera 

Att validera datan innebär att kontrollera dess legitimitet. 

Goodwin (2006) beskriver att det är vanligt att validera datan genom att fler personer 

kontrollerar datan. Kommer de flesta fram tillsamma sak så är det förmodligen på rätt spår. Om 

eventuell teori kan backa upp datan är det också ett sätt att validera. För denna studie har 

författaren använts sig av personer som är insatta i Wallyfy och sociala medier för att kontrollera 

datans legitimitet. 
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3.3.5 Kommunicera 

Sista steget av analysprocessen är att presentera resultatet av datan. Detta innebär 

resultatdelen i denna studie.  

 

3.4 Kravdefinition 

En kravdefinition kan användas som ett sista steg för att konkretisera analysen av datan och 

som ett sätt att identifiera vad för krav på produkten som är viktiga att fokusera på. Enligt Kim 

Goodwin (2009) är typiska produktkrav informationsutbytet mellan system och användare och 

vad användaren kan göra rent funktionsmässigt med informationen.  Andra viktiga krav är 

användarupplevelsen och vad systemets databehov. 
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4 Resultat 
 

I detta resultatkapitel berörs åsikter som är kopplade till innehåll i sociala medier och 

redaktionellt innehåll, samt åsikter som är direkt kopplade till hur Wallyfy kan tillämpa detta 

gällande funktion och innehåll. Resultatet utgår från den kvalitativa datan från studiens 

tillhörande workshop.  Samtliga deltagare är numrerade från 1 till 5 och namn har utelämnats. 

Deltagarnas åsikter om bra innehåll berörs ur olika perspektiv och från olika kategorier som är 

baserade utifrån vad som sagts och gjorts i workshopen. Vissa kategorier berör i huvudsak 

innehåll medan andra fokuserar på funktion eller bägge delar. Datan som presenteras återfinns i 

bilagorna 8.5-8.8. 

 

4.1 Innehåll att relatera till och att bry sig om 

Deltagarna på workshopen var överens om att om det innehåll som man kan relatera till sitt 

egna liv och personlighet är det bästa innehållet. Det handlar om det som citaten nedan från 

deltagare 1 och deltagare 3 berör; att om bryr man sig om innehållet på ett personligt plan så 

blir det bättre.  

 

Deltagare 1 visar ett exempel på innehåll från social media - en svartvit bild med text om 

vänskap från hemsidan Instagram och tycker till om detta. 

 

 

 
 

Figur 4: Bild från Instagram från Deltagare 1 

 

"Den här bilden valde jag för att den påminde mig väldigt starkt om en av mina bästa vänner, en jag 

inte pratat med på länge och det gjorde att det tilltalade mig helt enkelt. Det jag tycker är bra med 

bilden är att den kan tilltala många.”  

Deltagare 1 
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Deltagare 4 visar upp en artikel från Nyheter24 om ett amerikanskt experiment om hur 

allmänheten ser på hemlösa och utifrån diskussion om artikeln kommer ett citat från deltagare 

3. 

 

"... och vi verkligen kan sätta oss in in i det; man tänker ett steg längre. När man gör det personligt har 

det större effekt"  

Deltagare 3 

 

Denna tanke uttrycktes även från de post-it lappar som deltagarna genererade under 

workshopen: 

 

● Det finns alltid något för alla 

● Det passar individen 

● Det är personligt 

● Det passar ens syfte 

 

Vidare utryckte en deltagare i citatet nedan om vikten av en personlig produkt. 

 

“Det handlar om att “personifiera” produkten”  

Deltagare 4 

 

4.2 Möjlighet att anpassa innehåll 

En annan aspekt som togs upp av deltagarna på workshopen var vikten av att påverka och 

anpassa innehåll efter varje enskild person. Det var viktigt med en stor mängd kategorier för att 

precist nå det innehåll man ville ha för stunden. För några kategorier var enligt vissa av 

deltagarna något som begränsade tillgängligheten till ett mer personligt innehåll. Möjligheten att 

spara innehållet och koppla samman olika innehåll sågs också som viktiga aspekter för bra 

anpassning av innehåll. 

 

4.3 Beskrivande faktorer för innehåll 

En del av workshopens diverse diskussioner berörde vikten av beskrivande faktorer som kan 

finnas för olika innehåll. Exempel på detta var bland annat “likes”, delningar, kommentarer och 

olika typer av stämplingar på innehållet utöver en kategori. Olika betygsystem som exempelvis 

ett stjärnsystem med 1 till 5 och liknande betygsättning var också något som deltagarna ansåg 

hjälpte till med att lättare sortera ut innehåll som passar dem.  

 

Deltagarna tyckte vissa ord och betygsättande system skulle undvikas på grund av risk för att 

Wallyfy skulle tappa originalitet. Deltagare nummer 1 utryckte speciellt vikten av att ha en egen 

typ av beskrivande faktor för innehållet som skulle vara unikt för Wallyfy, så som “likes” är 

synonymt med Facebook. 

 



 26 

Deltagare 2 utrycker hur dessa beskrivande faktorer kan påverka människor att tycka om 

innehållet tack vare exempelvis grupptryck och vad andra tycker och inte själva innehållet i sig. 

 

"...om det blir populärt ändå fast det inte är smart så får blir det en kedja av "det här tycker jag också, 

det här tycker jag också" sen blir det som en sorts grej att folk bara faller i det. Det är inte så att dom 

egentligen tycker det, men det är mest att nu kör vi på det här bara för att och så sprids det och folk 

tänker jaha det här är bra det de säger för de har många likes..."  

Deltagare 2 

 

4.4 Lyfta fram skapare av innehåll 

Alla deltagare var överens om vikten av vem det är som skapar det innehåll som de tar del av. 

Deltagarna tyckte det var viktigt att lyfta fram vem skaparen är och vad han tidigare har gjort för 

att det ökar tilliten till innehållet och ger också möjlighet att ta till sig av innehållet som är skapat 

av en individ och inte genom en kategori. Identitet och rykte sågs därför som viktiga faktorer 

som påverkade innehållets upplevda kvalitét för deltagarna. 

 

4.5 Öppet format 

Deltagarna upplevde också att det är viktigt med ett fritt uttryckssätt och att det blir enklare att ta 

till sig innehåll som inte är strikt styrt av redaktionell struktur.  

 

På diskussion kring om ingående artiklar eller lättillgängliga filmer berör deltagarna mest, 

kommer ett citat från deltagare 2 och deltagare 3. 

 

" 

. …det är enklare när det inte följer det här strikta formatet som det redaktionella."  

Deltagare 2 

 

"Det redaktionella följde ju ett sorts regelverk i princip och det känner man ju igen,  

medans de som är från social medier är mer fria i sin uttrycksform."  

 Deltagare 3 

 

Nyckelord från post-it-lapparna berörde också en vilja kring ett öppet format och rätten att 

uttrycka sig och inte känna sig begränsad: 

 

● Diplomatiska lösningar 

● Rätt att säga sitt till en viss mån 

● Fritt att vara kreativ  

● Stor vikt på yttrandefrihet 

● Rättvisa men öppna moderatorer 
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4.6 Passion 

Deltagarna ansåg också att innehållet är något som berör mer om skaparen brinner och 

uppvisar passion för innehållet och inte känns vinstdriven 

 

Deltagare 2 visar ett ett Youtube-klipp från kanalen V-sauce som pratar om olika typer av skräck 

enligt Stephen King och två citat nedan berör detta. 

 

 

 
 

Figur 5: Ett filmklipp från Youtube från kanalen V-sauce 

 

 

"Det hade blivit mycket sämre om han inte varit alls lika karismatisk, då hade det inte alls funkat 

faktiskt för då hade det bara varit att han körde på och gjorde sin grej. Antar jag." 

Deltagare 2 

 

 ”Jag tror snarare att det är de här fristående grejerna som berör mer än vad  

redaktionella grejer gör, just för att det ofta är personer som gör det för att dom bryr sig och då 

lägger de ner en annan sorts energi” 

Deltagare 2 

 

" Det är gjort av eldsjälar och det känns mer äkta när det inte är någon  

som vill ha en massa betalt för det."  

Deltagare 3 
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4.7 Samspel med innehållet och relationer mellan användare 

En annan viktig aspekt som utgör bra innehåll enligt deltagarna handlar om saker runt omkring 

själva innehållet, som blir ett innehåll och en upplevelse i sig. Bland annat nämndes diskussion 

och spridningen av innehållet som en minst lika viktigt del som innehållet i sig. Att följa och 

sprida innehåll gör innehållet mer personligt och skapande av innehåll tillsammans är 

underhållande. Samspelet med innehållet ansågs föra användaren närmare innehållet och på 

så sätt skapa en personlig koppling. Enligt deltagare 4 så var spridande av innehåll en sorts 

markör för vad man som invidivid gillar och på så sätt blir det personligt. 

 

Citaten från deltagare 4 handlar om åsikter om innehåll kring Microblogghemsidan Tumblr och 

varför deltagaren tycker det är bra. 

 

 

"Det handlar om samspelet mellan alla användare. Tumblr är en microblogg där man kan antingen 

lägga upp sitt eget eller bara reblogga andras, så att deras material kommer upp på din blogg, och det 

som är fint är ju att folk kan följa dig och beroende på ditt innehåll som du vill lägga upp så blir det 

mer personligt. [...] det är fortfarande privatpersoner som gör det här, det finns väldigt få företag eller 

så som har en Tumblr i det syftet"   

Deltagare 4 

 

"Det jag tycker om med det är att fler än en person har varit med och gjort det roligt; det är ju sju 

olika personer som gör det här underhållande. Man läser det, fnissar lite och sen går man vidare."  

Deltagare 4 

 

Att till sig innehållet med hjälp av feedback från genom diskussion och kommentarer från andra 

användare eller direkt kontakt med skaparen ansågs som väldigt viktigt av samtliga deltagare.  

 

4.8 Lätttillgängligt och lättsmält innehåll 

Hur bra än innehållet är så är det enligt deltagarna viktigt att det är lättillgängligt och lättsmält att 

konsumera för användaren. Enkelhet är bättre än onödigt överflöd och det är enligt deltagarna 

budskapet som spelar roll.  

 

Budskap ska vara lätt att ta till sig och enligt deltagare 2 behövs enkelhet för att det ska vara 

möjligt. Deltagare 3 visar ett youtube-klipp kallat “Fuck the Poor?” som uppmärksammar 

allmänhetens hyckleri när det gäller de fattiga och deltagare 2 uttrycker sig angående detta i 

citatet nedan. 
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Figur 6: Ett filmklipp från Youtube kallat “Fuck the Poor?” 

 

 

"Det som gör det så bra är ju att det är så enkelt. Han står med en skylt där det står "we know you 

care" och liksom det klart vi alla bryr oss om dom, men egentligen gör vi ju inte det och det är ju det vi 

inte vill medge.   

 Deltagare 2 

 

På diskussion kring om ingående artiklar eller lättillgängliga filmer berör deltagarna mest, 

kommer två citat från deltagare 3 och deltagare 3. 

 

"Det bästa är det enklaste. Man behöver inte ha en massa fancy animationer eller såna saker, ibland så 

är det bättre när det är enkelt men om man ska ha en animation så ska det iallafall vara välgjort." - 

Deltagare 3 

 

 "Det är ju inte bilderna som bär budskapet. Om man måste ha en massa effekter och onödiga dialoger 

bara för att tvinga fram budskapet ja då funkar det ju inte."  

Deltagare 2 

 

Deltagare 5 visar exempel på redaktionellt innehåll - en artikel från DN om migration i världen. 

Längden på artikeln läggs fram som en påverkande möjlig negativ faktor utifrån citatet nedan. 

 

"Jag tyckte det var intressant att läsa, men den var ganska lång däremot.."  

Deltagare 5 

 

Att innehåll bör vara lätttillgängligt och enkelt att konsumera betyder inte att det behöver vara 

intellektuellt outmanande. Genomtänkt innehåll är också enligt deltagarna en viktig faktor för att 



 30 

lättare ta till sig innehållet. Deltagare 3 berör vikten av genomtänkt innehåll från diskussion om 

ingående artiklar eller lättillgängliga filmer berör deltagarna mest. 

 

"De klippen som är förarbetade, de som är genomtänkta och välgjorda så kopplar man an mer till det, 

det personliga, istället för att de skulle filma ett äpple liksom. “  

 Deltagare 3 
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5 Diskussion  
 

Diskussionsdelen diskuterar de övergripande teman och slutsatser som kan ligga till grund för 

beslut kring innehåll och funktion för hemsidan Wallyfy. Detta kapitel innehåller inte detaljerade 

lösningar utan en fungerar som överblicksbild kring de delar som Wallyfy kan komma att 

fokusera på och lägga resurser kring att prioritera. Diskussionsdelen diskuterar datan och sätter 

den i ett sammanhang för problemformuleringen. 

 

5.1 Vad gör innehåll bra i sociala medier för potentiella användare av 

Wallyfy?  

Personlig koppling till innehåll blir mer och mer viktigt för den upplevda kvalitén. Innehållet ska 

vara lätt att konsumera, uppmana till social interaktion genom spridning och diskussion samt 

gärna tilltala intellektuellt.  

 

5.1.1 Personlig koppling 

Det huvudsakliga temat från workshopen handlar om personlig koppling till innehållet och att det 

enligt samtliga deltagare är den största anledningen till varför innehåll är bra (4.1). Innehåll kan 

vara personligt av många olika anledningar och utrtyckas genom olika medel. 

 

Det handlar om att känna igen sig i innehållet och kunna samspela med innehållet. Då studiens 

teori tar upp den huvudsakliga anledningen till varför användare besöker sociala medier som ett 

sätt att bevara och skapa nya relationer (2.6.1) kan en personlig relation till innehållet vara 

nyckeln för att höja den upplevda kvalitéten. I en tid då vi är allt mer uppkopplade och de 

mänskliga relationerna flyttas allt mer från den fysiska till den digitala sfären, är kravet på 

personligt innehåll större än någonsin.  

 

5.1.2 Lätttillgänglighet leder till social interaktion 

Innehåll som är lättillgänligt, enkelt och lättsmält går att ta till sig lättare. Tar man till sig innehåll 

är det lättare att koppla det till ens egen personlighet (4.8). 

När innehållet blir mer personligt uppmanar det även till diskussion och spridning då 

benägenheten att förstå och sprida innehållet ökar vid en personlig koppling.  

Personligt och därmed bra innehåll uppmanar alltså till social interaktion mellan användarna och 

genom lätttillgänlighet och underhåller.  

 

Detta kan kopplas till teoridelen som berör varför man använder och stannar kvar på sociala 

medier (2.6) samt de funktionella byggstenarna för sociala medier (2.5). Dels kan den sociala 

interaktionen (2.6.1) motiveras av att man kommunicerar sin identitet (2.6.4) och samtidigt blir 

underhållen (2.6.3) av själva diskussionen och spridningen på innehållet. 
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Ett lättillgängligt och lättsmält innehåll behöver dock inte innebära en avsaknad av intellektuellt 

utmanande material vilket kopplas till att man som användare vill lära sig något nytt eller bli 

intellektuellt stimulerad (2.6.2). 

 

De funktionella byggstenarna för sociala medier; delning (2.5.3), konversationer (2.5.2) och 

identitet (2.5.1) kopplas till den framtagna datan av den anledningen det är viktigt för 

användaren att kunna dela och diskutera innehållet för att identifiera sig själv med innehållet. 

 

5.2 Hur används denna insikt för att stödja beslut kring funktionalitet och 

innehåll för Wallyfy? 

Wallyfy är en mix av ett socialt nätverk (2.4.2) och en content-community (2.4.6), vilket kräver 

en genomtänkt balans mellan fokus på sidans användare och innehåll. Individanpassning med 

hjälp av beskrivande faktorer av innehåll skapar en struktur som styrs av användarna och för 

dem närmare innehållet. Wallyfy kan fungera som en plattform för att stimulera skapande och 

ge aspirerande kreatörer konstruktiv respons som bekräftar skaparens ego och engagemang 

Genom att uppmuntra och konstruktivt dirigera användarnas skaparförmåga, talang och 

kreativitet skapar man en personlig relation mellan användarna och Wallyfy. 

 

 

5.2.1 Balans mellan användare och innehåll 

För Wallyfy och andra sociala medier handlar det inte bara om att konsumera innehåll utan att 

även om att skapa det själv och tillsammans med andra. Wallyfy kan ses i skrivande stund som 

en content-community då fokus ligger på innehållet och att användarna skapar och tar del av 

det som den största delen av användarupplevelsen. Då mycket vikt enligt studiens deltagare 

ligger i att göra upplevelsen och innehållet personligt gäller det att hitta en passande balans och 

ett bra samspel mellan användare och innehåll. Detta är viktigt för att Wallyfy anammar element 

från både content-communities (2.4.6) och sociala nätverk (2.4.2) där fokus på användare och 

innehåll skiljer sig, vilket kan kopplas till teoridelens genomgång av olika typer av sociala 

medier. Wallyfy behöver lösningar och idéer som främjar strukturerat innehåll och funktionalitet 

som behövs för content-communities utan att ta för mycket fokus ifrån sidans användare och 

personlighet som är viktigt för sociala nätverk. 

 

5.2.2 Beskrivande faktorer minskar gapet mellan användare och innehåll 

Kategorisering (4.2) och beskrivande faktorer (4.3) på innehållet kan ses som en av 

nyckelfaktorerna för Wallyfy att arbeta kring. Genom att kategorisera och tilldela innehåll 

beskrivande faktorer minskar man gapet mellan användare och deras koppling till innehållet de 

konsumerar. Det hjälper helt enkelt användaren att hitta innehåll som passar deras 

personlighet. Detta kan kopplas samman till datan som berör att användarna söker bra 

tillgänglighet på innehåll som också är enkelt att konsumera (4.8). Wallyfy behöver därför smart 

anpassning av innehåll utifrån varje enskild användare.  Dessa beskrivande faktorer kan likt 
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teorin kring redaktionellt innehåll (2.2) ge innehållet en struktur. Denna struktur styrs dock av 

användarna, vilket gör innehållet mer socialt och personligt. 

 

5.2.3 Användarbaserad moderering 

Allt innehåll på Wallyfy kommer att modereras och bedömas innan det läggs upp, vilket kan gå 

emot många av deltagarnas tankar kring frihet och öppenhet på innehåll (4.5) 

Beskrivande faktorer och annan typ av anpassning av innehåll kan ses som ett sätt att 

moderera innehåll fast där makten inte tas ifrån användarna. Användarbaserad moderering kan 

också vara ett sätt att skapa balans mellan användare och innehåll (5.2.1) 

 

5.2.4 Stöd för skapande hjälper användare att hitta rätt plats för sitt innehåll 

Då allt innehåll på Wallyfy kommer att modereras och bedömas innan det läggs upp behövs 

också stöd till användarna och skapare av innehåll. Innehåll och funktionalitet som stödjer 

användarnas förmåga att skapa bra innehåll är därför av stor vikt. Beskrivande faktorer och 

kategorisering kan hjälpa till att göra innehållet relevant i sitt sammanhang (5.2.2).  

Fokuset bör alltså inte ligga på att utesluta innehåll utan snarare att hjälpa användarna att hitta 

rätt plats för sina verk samt stödja en utveckling och förbättring på de delar som inte håller fullt 

ut. Genom att hitta rätt plats för innehållet gör man det lättare för användarna att hitta en 

personlig koppling då lätttillgängligheten ökar (4.8). Wallyfy kan fungera som ett stöd att hjälpa 

sina användare att utveckla sin förmåga att skapa bra innehåll. Detta kan uttrycka sig i 

uppmuntrande innehåll med fokus på både inspiration och utlärande av kunskap. Det kopplas 

samman starkt till det kunskapsvärde som tas upp i information (2.6.2) i studiens teoridel.  

 

5.2.5 Stimulera användarnas ego kan bidra med ökat engagemang för skapande av 

bra innehåll  

Skaparens egna rykte och identitet är viktiga byggstenar bekräftas av studiens teori (2.5.6, 

2.6.4) och deltagare (4.4). Då grundtanken med Wallyfy är att användarna tillsammans ska 

skapa bra innehåll så kan andra verktyg än stöd och inspiration behövas för att trigga 

användarna ego. För att koppla till användarnas ego - och därmed rykte och identitet - kan även 

någon typ av belöning och tävlande vara ett sätt att lyfta fram användare. Detta då framlyftandet 

av användare ses som en viktig del av av studiens deltagare (4.4). Wallyfy kan i detta 

sammanhang ses som en katalysator av och plattform för att stimulera skapande av bra 

innehåll. Att blanda in tävlingsmoment och andra sätt för användarna att aktivera sitt ego kan 

vara ett sätt att stimulera skapandet. Wallyfy kan vara en plats för aspirerande skapare att få 

respons på sitt innehåll genom en validering av egot och få ett kvitto på deras engagemang. 
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Figur 5: Diskussionspunkter kring vad Wallyfy bör fokusera på 

 

5.3 Allmänna rekommendationer 

En allmän slutsats från studien är att undersöka metoder för att underlätta spridning av innehåll 

samt underlätta konsumtionen för användare. 

 

Stor vikt bör ligga på att göra det möjligt för användarna att integrera innehållet med social 

interaktion.  Det gäller att låta användarna styra innehållet utifrån en struktur som inte känns för 

begränsande för deras egen frihet. Det är viktigt för att den personliga kopplingen tydligörs och 

möjligör spridning och återkommande konsumtion av innehåll. Tas för mycket makt ifrån  

användarna och de känner sig begränsande finns risken att tappa både den personliga 

kopplingen och trovärdigheten. Ett bra exempel på en en hemsida som utnyttjar dessa 

tankegångar väldigt bra är tidigare nämnda hemsidan Twitch. Där handlar innehållet om en 

personlig upplevelse genom att användaren publicerar eget innehåll i realtid samt låter resten 

av användarna interhttps://www.youtube.com/watch?v=9aMjgMTi1uQagera med användaren 

genom en live-chatt.  

 

5.4 Kravdefinition 

En kravdefinition är framtagen som ett resultat av studien. Kravdefinationen är tänkt att vara en 

vägvisare för vad Wallyfy och liknande sidor bör fokusera på gällande funktioner, databehov, 

och användarens upplevelse och informationsutbyte med hemsidan. Kravdefinitionen är tänkt 

att vara en mer konkret variant av studiens rekommendationer. 

5.4.1 Funktioner 

 Avancerad kategoriväljare med kombinationer av kategorier möjliga 

 Avancerad sökfunktion:  

o senast uppladdade  

o mängd visningar 
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o antal delningar 

o känslor kring innehållet 

o likes  

o uppskattad tid för konsumering 

o info om uppladdare 

o datum och plats 

o sammankopplade innehåll 

 Bedömning av innehåll med hjälp av beskrivande faktorer 

 Möjlighet att dela innehåll 

 Direkt kontakt till skapare av innehållet 

 Diskutera innehållet med andra användare 

 Spara innehåll i ett personligt flöde 

 Personlig feedback på eget skapat innehåll 

 Uppladdningsfunktion av innehåll 

 Redigeringsmöjlighet av innehåll 

5.4.2 Databehov 

 Databas över innehåll 

 Taggad data:  

o mängd visningar 

o antal delningar 

o känslor kring innehållet 

o likes 

o uppskattad tid för konsumering 

o info om uppladdare 

o datum och plats 

o sammankopplade innehåll  

o kategoriserade användare 

5.4.3 Informationsutbyte 

 Välja kategorier 

 Söka och filtrera innehåll 

o namn 

o kategori 

o uppladdare 

o mängd visningar 

o antal delningar 

o känslor kring innehållet 
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o likes 

o uppskattad tid för konsumering 

o info om uppladdare  

o datum och plats 

o sammankopplade innehåll 

 Bläddra igenom innehåll 

 Konsumera Media 

o se film  
o lyssna på ljud 
o titta på bilder 
o läsa text 

5.4.4 Användarupplevelse 

 Tydlig 

 Snabb 

 Bra flyt 

 Anpassningsbar 

 Lätttillgänglig 

 

5.5 Studiens trovärdighet 

Studiens författare har en nära relation till uppdragsgivaren och är inblandad i företaget Wallfy 

som har nytta av studien. Åsikter och planer inom Wallyfy kan ha påverkat urval av data och 

analys av data. Vid feedback på studien har författaren försökt i första hand att vända sig 

utanför Wallyfy för att undvika en subjektiv syn på arbetet. 

 

Datan som insamlats för studien har transkriberats av flera personer under olika dagar. Under 

datainsamlingen tillfrågades även deltagarna om tolkningen av vad de sagt och gjort var korrekt 

för att undvika tidiga misstolkningar av datan. 

 

5.6 Förslag till fortsatt arbete 

Kunskap och insikt i vad som utgör bra innehåll kan vidareutvecklas till hur man som användare 

kan tycka till om innehållet. För att tycka till om innehåll kan beskrivande faktorer användas så 

som “likes” eller liknande betygsystem. Att undersöka hur man kan tycka till om innehåll och hur 

det kan utryckas är därför ett sätt att arbeta vidare med startpunkt från denna studie. 

 

Att utforska hur man kan genom interaktionsdesign stimulera och stödja användare att skapa 

bra innehåll är också ett förslag för fortsatt arbete baserat på denna studie. 
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6 Slutsats 
 

Då nyckeln i vad som utgör bra innehåll är den personliga kopplingen, bör alla beslut gällande 
innehåll och funktionalitet ha detta i åtanke. 
 
Genom att föra användaren och innehållet närmare varandra blir innehållet bättre. 
 
Detta görs med hjälp av social interaktion, anpassning och beskrivning av innehållet vilket gör 
att innehållet styrs av användarna och hjälper dem att lättare hitta en personlig koppling. Om 
Wallyfy låter det redaktionella innehållet modereras till stor del av användarbaserad moderering 
kan det vara ett sätt att ha struktur men samtidigt en frihet för användarna. 
 
Stöd och uppmuntring för att skapa en relation mellan användare och Wallyfy banar också 
vägen för en personlig upplevelse och stimulerar skapande. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 39 

7 Referenser 
 

Brandtzæg, P.B. & Heim, J. 2009, Why people use social networking sites. 

 

Chambers, R. 2004, Participatory workshops, a sourcebook of 21 sets of ideas & activities. London: 

Earthscan 

 

De Bono, E. 1984, Tänk kreativt. Malmö: Beyronds AB 

 

Goodwin, Kim. 2009, Designing for the digital age: how to create human-centered products and  
services. Indianapolis, IN: Wiley Pub. 

 
Kaplan, A.M. & Haenlein, M. 2010, "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 
Social Media", Business horizons, vol. 53, no. 1, pp. 59-68. 
 
Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P. & Silvestre, B.S. 2011, "Social media? Get serious! 
Understanding the functional building blocks of social media", Business horizons, vol. 54, no. 3, pp. 
241-251. 
 
Kwak, H., Lee, C., Park, H. & Moon, S. 2010, "What is Twitter, a social network or a news media?", 
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW '10, pp. 591. 
 
Mitchelstein, E. Boczkowski, P.J. 2009, “Between tradition and change: A review of recent research on 
online news production”, Journalism, vol. 10 pp. 562-586. 
 
Massey, B L. 2010, ”What Job Advertisements Tell Us about Demand for Multiplatform Reporters at 
Legacy News Outlets”, Journalism & Mass Communication Educator, vol. 65 pp. 142-155. 
 
Matimore, B. (UÅ)  Ideation techniques. [Elektronisk] TechnologyForge. 
http://www.technologyforge.net/enma/6020/6020Lectures/Ideation/ENMA291IdeationReferences/EN
MA291IdeationTechniques.pdf [2014-05-14] 
 
Mattelmäki, T. 2006,  Design Probes.  Vaajakoski: Gummerus Printing 
 
Smith, A.N., Fischer, E. & Yongjian, C. 2012, "How Does Brand-related User-generated Content Differ 

across YouTube, Facebook, and Twitter?", Journal of Interactive Marketing, vol. 26, no. 2, pp. 102-
113. 
 
van Dijck, J. 2009, “Users like you? Theorizing agency in user-generated content”, Media Culture 
Society, vol. 31 no. 1 pp 41-58. 
 
Yang, H.-. & Lin, C.-. 2014, "Why do people stick to Facebook web site? A value theory-based view" 

 

 

  



 40 

8 Bilagor 

8.1 BILAGA 1: Förberedande dokument till Workshop 

Vad är det? 

Hej Allihopa! 

Vad kul att ni visat intresse för att vara med på en Workshop under nästa vecka (tid och datum 

bestämmer vi gemensamt). Innan Workshopen kommer att äga rum så får ni en liten uppgift som ligger till 

grund för själva Workshopen. Tanken är att denna workshop ska vara en sorts datainsamling för mitt 

examensarbete som berör problemet hur man kombinerar sociala medier med redaktionellt innehåll. 

Workshopen ska ge inspiration och svar kring hur ni tänker kring vad som utgör kvalitativt bra innehåll på 

internet. Workshopen är indelad i två delar: diskussion och skapande. Diskussionsdelen ligger till grund 

för den skapande delen där vi tillsammans låter våra åsikter och tankar mynna ut i något praktiskt. 

 

Uppgiftsbeskrivningen lyder: 

Under de dagarna fram till workshopen väljer du ut 4 st inlägg/innehåll från internet.  

En dag ska du ta fram 2 inlägg från sociala medier och den andra dagen 2 inlägg från redaktionellt 

innehåll.  

Innehållet kan vara allt från bild, text eller videoklipp. Det viktiga är att det är någonting som du tycker är 

bra och har bra kvalité. Varför du tycker det är bra är helt upp till dig, bara du kan motivera det.  

 

Varje utvalt innehåll ska besvaras och motiveras genom: 

● En skärmdump på inlägget/innehållet 

● Var du hittade det? 

● Varför du valde det? 

● Vad gör innehållet bra? 

 

Du får vara så kortfattad som möjligt. Tanken är att detta ska vara underlag för en diskussion på 

Workshopen.  
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8.2 BILAGA 2: Beskrivning av workshopens upplägg 

Workshopen består av två delar (beräknad tid ca 2 timmar)  

 

Diskussionsdelen (1 timme) 

 

Intro (3-5 min) 

Målet med Workshopen: är att skapa en bild av det innehåll i sociala medier och av redaktionellt innehåll 

som är bra och har kvalité, samt stödja och inspirera designbeslut till hemsidan Wallyfy. Gå igenom vad 

som ska göras på Workshopen. 

 

Alla visar uppgiften (upp till 10 min var) 

- Alla får berätta om det innehåll de valt utifrån uppgiftsbeskrivningen.    

- Diskussionen fortsätter utifrån fördjupande frågor som exempelvis: 

 

● Vad hade gjort innehållet bättre?  

● Vad hade gjort innehållet sämre?  

 

Intressanta delar att ta upp gällande diskussionen 

Varför behövs sociala medier? 

Vad saknar sociala medier? 

Varför behövs redaktionellt innehåll? 

Vad saknar redaktionellt innehåll? 

Hur tror och vill vi att sociala medier ser ut imorgon? Om 5 år? Om 10? 

 

Workshop del 2 (1 timme) 

 

A) Tycka till fritt (20 min)   

Uppgiften låter deltagarna fylla ett stort ark/arbetsyta med innehåll som de tycker är bra och passande för 

Wallyfy. Deltagarna ska ha i åtanke hur man kan kombinera redaktionellt innehåll och sociala medier. 

Deltagarna får använda sig av markeringspennor och post-it-lappar för att fylla arbetsytan med innehåll. 

Innehållet kan spegla både funktionalitet, innehåll och känslor. Vad som känns givet, vad som är önskvärt 

och vad som är överraskande. 

 

B) Granskning av Wallyfy skiss (40 min)  

Åsikter och tankar kring en skiss på Wallyfy. 

  

Nyckelord att utgå ifrån: 

Funktion  Hur kan man utveckla? 

Estetiskt  Hur gör man det sämre? 

Vad gör det bra? Drömlösningar / Vad är omöjligt / Osannolikt? 

Vad är tveksamt? 
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8.3 BILAGA 3: Godkännande av video och ljudupptagning för Workshop 

 

Godkännande av video och ljudupptagning för Workshopen. 

 

Vid deltagande på denna Workshop så kommer inspelning av bild och ljud att förekomma. Detta används 

som kompletterande underlag för den observation som sker under workshopen och materialet kommer 

var tillgängligt för Albin Gustafsson som underlag för hans examensarbete under sitt tredje år på 

utbildningen Grafisk Design och Kommunikation.  

 

Materialet kommer behandlas med respekt för deltagarnas anonymitet och kommer inte spridas vidare 

utan ett godkännande från de berörda deltagarna.  

 

Jag accepterar video och ljudupptagning och har läst och förstått villkoren för detta: 

 

 

Namn, signatur och datum:          

 

 

Namn, signatur och datum:  

 

 

Namn, signatur och datum:  

 

 

Namn, signatur och datum:  

 

 

Namn, signatur och datum:  
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8.4 BILAGA 4: Skiss på Wallyfy 

 
 

Underlag till eventuella punkter och frågor kring skissen 

Skissen är uppdelad i tre delar: Sidomeny (vänster), Wall (i mitten),  Profilpanel (höger). 

  

Sidomeny 

Möjligheter och tankar kring ”Wallyfy-logo-knapp”. Behövs knapen ”ALL”? 

Tyck till om Editors Choice? 

Scroll? Förstorad version? Kategorier? Sökfält? Var / hur? 

Plustecknet? Sparade flöden? 

 

Wall 

Bakgrundsbild 

”Tycka-till-knappar” Hur utrycker man sin åsikt? 

Sponsrade inlägg 

Annonser 

”Expand text-innehåll” 

 

Profilpanel 

Chatt 

Historik 

Profil? Statistik? 

Menyknapp? 

Premium? 

Annonsfältet 
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8.5 BILAGA 5: Feedback på skiss 

Tycka till: 

Det hjälpsamma: Epic är förstört 

Originella ord 

Smiley-system? 

Kanske ett grafliknande system eller liknande 

Antal kommentarer 

Antal läsningar  

Antal delningar 

Nya termer? 

Trendsättare (pretantiöst) 

Win (1-10) Desto flir win desto bättre, blir som rankning 

Känns stulet från Buzzfeed (sjukt ooriginellt) 

 

Sidopanel: 

Liten ikon som indikerar om en ny publicering har hänt; det är bra för att man annars kanske 

måste öppna en ny flik och dubbelkolla. 

Möjlighet till att anpassa/personifiera 

Klippet blir större / Förstoras 

Samma design genom kategorierna 

Transparent bakgrund 

 

Annons: 

Relatera till innehållet/Wallyfy 

Annat reklamsätt 

Förstår syftet/funktionen men blir mer stilrent/unikt utan (drömscenario) 

 

Premium: 

Måste finnas något väldigt specifikt att betala för 

 

Chatt 

Möjlighet till kommunikation 

Förslag på chattnamn: Wallytalk, Kommentartråd, Kommentarsfält 

Fel ord 

Man kan skapa diskussioner i diskussionen 

 

Historik 

Möjlighet att anpassa / personifiera 

 

Allt:  

Snygg skiss 

Diskussion viktig för innehållet 

Ikon för sökning 
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Artikeln: 

Höja, sänka, spola, pausa 

VIktigt att se att det är sponsrat 

Ämneskategori/kopplingar/ämnesträd 

Presentation om honom, samling av författarens verk. 

Namn på andra sidan 

Videokvalitét 

Lättnavigering med tangentknappar 

Val att förstora (man kanske vill ha kontakt i kommentarspåret 

 

Wall 

Blir inte själva nyheten/artikeln för stor 

 

Sidomeny 

Wallyfy - startsidan där man kan hitta hjälp och guidning osv 

Info om Wallyfy/ förstasida/ samlingspunkt 

Om det är så att man inte tar sig till början av sitt flöde så behövs en “ta mig till början knapp”. 

Då tas man tillbaka till början av sitt personliga flöde. 

Man kommer till Wallyfy:s startsida 

Om-info - Wallyikonen 

Arkivsystem 

Lägga upp eget material (how to start knapp) 
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8.6 BILAGA 6: Sammanställning av post-it-lappar från Workshop 

OMÖJLIGT/UTOPI/ÖVERRASKANDE 

● Bli världens ledande på nyhetsflöde 

● Superbra lön / betalning till alla användare 

● Göra alla nöjda 

● Lokal i varje stad 

● Alla språk representerade 

● Förvirring 

 

FÖRBJUDET 

● Espionage 

● Olagligt - droger och så vidare 

● Kränkning 

● Den kan inte göra tjänster åt en, typ skjutsa en någonstans 

● Mobbning 

● Att missbruka den makt man har 

● Att inte se på saker svart och vitt 

 

ESTETIK/KÄNSLA 

● Clean, Schysst, Enkel. 

● Symmetri 

● Lätt att förstå 

● Strömlinjeformad 

● Hjälper dig att ta dig framåt på ett smidigt och smärtfritt sätt 

● Tillförlitlighet 

● Känslan av proffsighet/seriöst 

● Stilrent 

● Lätttillgängligt 

● Lättnavigerat 

 

INNEHÅLL 

Personligt 

Kultur 

Stark gemenskap 

Iögonfallande 

Det ska passa individen 

Uppmuntrande 

Diplomatiska lösningar 

Rätt att säga sitt till en viss mån 

Fritt att vara kreativ - Freestyle 

Passionerat 

Tolerans 

En stor mängd kategorier 

Kvalitén ska hållbar och bekväm 

Professionell  

Kvalité (ingen skit) 

Passa ens syfte 

Inte in your face reklam (Pop-ups) 
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Stor vikt på yttrande frihet 

Sammanfattningar med möjlighet till fördjupning 

Det finns alltid något för alla 

Personliga intervjuer med personer som spelar roll 

Självständiga musiker och deras musik 

Slittålig (sidan kan få ta kritik) 

Något alla älskar 

Multitransformer (Ninja-Apa) 

 

FUNKTION 

Följar-möjlighet: Användare (redaktörer), Ämnen 

Ha ett ställe där det man gillat sparas 

Bra kommunikation mellan användare och skribent 

Anmäla olämpligt innehåll 

Radiospelare (lyssna på radio / musik) 

Ljudfiler 

Man ska slippa många flikar på sin webbläsare 

Inloggningsfunktion 

Möjlighet att dela 

Lätt att ta sig fram, snabbt! 

Kontakt mellan redaktion och användare 

Sammanlänkningsfunktion 

Tankeöverföring (läsa tankar) 

Se in i framtiden, se vad som kan bli trendigt/populärt 

App till hemsidan 

Bekvämt att använda 

Film 

Möjlighet att kommentera 

Möjlighet för användare att publicera 

Stjärnsystem (extra bra användare syns med ex 3 av 5 stjärnor) 

Gilla / Inte gilla knappar 

Wallyfy-channel (video) 

Ett konstant nyhetsflöde 

Rättvisa men öppna moderatorer 

Uppladdningsfunktion med struktur och regler 

Hjälpa andra “Wally-Aid” 

Wallyfy Podcast eller liknande 

Ämneskategorier 

 

Random Inputs: Pingvin, Hjälte, Film, Freestyle 
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8.7 BILAGA 7: Sammanfattning av workshop del 1 

 

1. Deltagare 1 börjar. Hon har valt en film för redaktionellt innehåll; en film som Holmen gjort. En 

infofilm, eftersom hon är intresserad av hållbarhet i miljön. Hon tyckte det är bra eftersom det 

beskrivs bra och det är fina bilder. De tittar på filmen! Facillicatorn frågar efter synpunkter, han 

får inga. Haha. Hur hade man kunnat göra det sämre? Man hade ju kunnat lägga på en låt som 

inte passade, sämre kvalitet på bilderna, skippa texterna för att försvåra att förstå. Deltagare 3 

säger att det var bra att dom inte pratade i filmen utan det var lugnt, ungefär som när man går 

till skogen. Deltagare 2 säger att det egentligen är reklam för Holmen men de har fått det att 

framstå dom att det är en film för skogen snarare än en som gör reklam för Holmens 

verksamhet. 

 

Redaktionellt innehåll 2: det är ett inlägg på Facebook som beskriver hur de räddar en valhaj. 

Fångade hennes intresse för att hon tycker det är viktigt att värna om den biologiska 

mångfalden. Vad som gjorde det bra var att de visade upp att folk jobbar med att rädda djur, 

och att det var en en aktion som slutade bra. 

 

Sociala medier: en bild från instagram. Hon valde den för att den påminde starkt om en av 

hennes bästa vänner. Det bra är att den tilltalar många och att många kan känna detsamma. 

Hur hade man ju kunnat göra den sämre? Deltagare 3 påpekar att bilden är väldigt enkelt så 

sämre är att göra den mer komplicerad.  

 

Från Facebook valde hon ett inlägg från en tjej som skrivit att hon skäms för folk som lägger 

sina väskor på sätena bredvid. Hon valde det för att hon kände igen sig, modet var roligt och 

hon höll med, då hon själv tycker att det är fel att göra så i kollektivtrafiken. Hur hade man 

kunnat göra det sämre? Om hon bara hade blivit sur och inte varit lika vältalig. 

 

2. Deltagare 2 har valt 2 Youtube-klipp: det är ett kort klipp med ryska barn. Han säger att han 

gillar det för att barn är konstiga, ryssar är konstiga och sätt ljudet av ett tv-spel så är det 

perfekt. Man gör det sämre genom att inte visa klippet eller ta bort någon av komponenterna. 

Klipp två är en youtubekanal han gillar: han gillar det för att det är lättillgänglighet. Deltagare 1 

tycker det är intressant hur han pratar och de konstaterar att det har med hans personliga 

karisma att göra. Deltagare 4 berättar om John och Hank Green och hur de också kommer med 

lättillgänglighet och information som är relevant. Deltagare 3 anmärker att det känns som mer 

genuint när det är gjort utan en vilja att nödvändigtvis tjäna pengar.  

 

Det redaktionella innehållet är en artikel som handlar om dota, där dom skriver om vilka lag som 

kvalificerats och deras schema och hur man hejar på dom osv. Detta är intressant för att 

datorspel och att tävla i det är accepterat. Han tycker det är cleant och tar fram de detaljer som 

är intressanta. Hade man gjort det sämre produktionsmässigt eller inte gjort tillräckligt research 

och då hade det inte intresserat tillräckligt med folk.  

 

3. Deltagare 5 har en artikel från DN som handlar migration i världen. Hon tycker den var lite för 

lång men det var intressant eftersom det är olika journalister som skriver om samma ämne och 
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man får olika perspektiv kring samma fråga. Hon har även ett klipp som är en reklamfilm för ett 

försäkringsbolag: budskapet i filmen är fin. Deltagare 2 tycker den är väldigt välgjord vilket var 

oväntat när det är från ett försäkringsbolag. Det är väldigt tilltalande, men nästan så att det blir 

lite för kletigt; Deltagare 3 säger att filmen bygger upp en förväntan och på slutet så belönas 

man emotionellt. Deltagare 4 påpekar att killen är snygg, men hon tror inte det varit samma 

reaktion om det varit en kvinna.  

 

Deltagare 5 tar sen fram en artikel om Andy Warhol som dom precis tagit fram från arkivet: hon 

tyckte det var intressant när han pratade om sin konst och vem han är och hur han går till väga. 

Den var välgjord och känn som att den som skrev la ner tid på det. Hennes känsla var att det 

var häftigt eftersom den nyligen hittats och historien kommer närmare när det ligger på internet. 

Sämre hade varit om man inte gjort research och inte lagt ner tid. 

 

4.Deltagare 4: hennes båda sociala medier grejer kommer från Tumblr. Hon gillar det för att det 

är fler än en person som skapat det och gjort det kul, och det var roligt och var relativt kort. 

Deltagare 2 säger att det finns fördelar och nackdelar med att något är väldigt omtyckt eftersom 

efter ett tag kanske det inte handlar om vad folk faktiskt gillar utan man kanske bara ställer sig i 

ledet efter ett tag. Nästa artikel handlar om något hon kände igen sig i, hur tjejer och killar 

bedöms annorlunda: det som gör Tumblr bra är samspelet mellan olika användare. Antingen 

kan du skapa ditt egna eller så kan du reblogga andras: det handlar om lättillgänglighet. 

Facilicatorn tar upp förklädd reklam. 

 

Det redaktionella innehållet är en artikel om en kampanj I USA där folk klätt ut sig till hemlösa 

och sen lurade sina släktingar och inte såg att det var dem, eftersom man ignorerar de hemlösa 

så mycket. Hon gillade det för att det var viktigt. Deltagare 3 säger att det som gör innehållet bra 

är att de tar upp ett problem som inte syns på ett originellt sätt. Man tänker ett steg längre 

eftersom det tilltalar det personliga planet. Sista grejen är från Buzzfeed och handlar om 

människor som delar ned sig om första gången internet chockade dom.  

 

5. Deltagare 3 visar upp klippet fuck the poor som belyser hycklande kring människors åsikter 

om de fattiga. De människor som bryr sig får ingen reaktion men de som inte gör det attackeras. 

Klippet är en tankeställare. Det som gör klippet så bra är att det är så enkelt. 

 

Facilicqtorn frågar om det är något tema i allt det dom har haft med sig. Deltagare 2 säger att de 

flesta av grejerna talar till dom på ett personligt plan: det handlar om vad som får oss att må bra 

och se det positiva. Deltagare 1 håller med, dom har valt saker som tilltalar dem själva. 

Deltagare 3 säger att kvalitén på det redaktionella följer ett regelverk medan de från sociala 

medier är fria i sitt uttryckssätt. Facilicatorn frågar om man blir berörd av en artikel på DN eller 

ett videoklipp från youtube? Deltagare 2 säger att det är de mer "fristående" grejerna som träffar 

hårdare eftersom det är en annan energi: det ligger "närmare". Deltagare 3 säger att bild är 

enklare att till sig, men även om man jämför redaktionella tv-bilder och vanliga Youtube-klipp så 

tar man till sig youtube.  
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Kvalité är något som är genomtänkt och välgjort, och det tilltalar mer om man vänder sig till det 

mänskliga. Allting behöver inte ha en poäng men det är roligare om man ger det personlighet 

och startar en dialog. Håller dom med om att allt ska vara lättsmält? Deltagare 3 tycker inte att 

det nödvändigtvis bör vara lätta ämnen, mer visullet lätt att ta till sig, om man talar om videoklipp 

åtminstone. Känslor är enklare att tilltala om det hålls enkelt. 
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8.8 BILAGA 8: Utvalda citat 

 

DELTAGARE 1 

 

[Hon visar exempel på redaktionellt innehåll - en film från Holmen om deras arbete med 

hållbart skogsbruk]  

 

Citat Deltagare 1 "Jag är väldigt intresserad av hållbarhet så jag tyckte att det var en väldigt bra 

informationsfilm, och intressant. Det som jag tycker gör filmen väldigt bra är att de beskriver sitt 

hållbarhetsarbete och samtidigt så är det väldigt fina bilder på skog och så där så det tilltalade 

mig"  

Intresserad av hållbarhet - personligt intresse. Fina bilder på skog tilltalar. 

 

Citat Deltagare 3 "Jag tycker känslan man fick av att det var väldigt lugnt och det är vad man vill 

ha när man kommer ut i skogen" 

Personlig erfarenhet av att vara i skogen - känsla. 

 

Citat Deltagare 2 "Det dom gör bra är för att det här är egentligen reklam för Hilmen men dom 

gör det ju så subtilt och snyggt som en stortå "det här gör vi för skogen" och att det handlar om 

skogen inte för att vi ska tycka åh vad bra Holmen är" 

Redaktionellt innehåll som försöker maskera reklam. Subtilt. Reklam känns inte bra om det ska 

kännas personligt. 

 

[Deltagare 1 visar på redaktionellt material från Facebook, artikel från National 

Geographic - ett inlägg när dom räddar en valhaj] 

 

Citat Deltagare 1: "Det fångade mitt intresse direkt för att jag tycker det är viktigt att värna om 

den biologiska mångfalden i havet" 

Personligt intresse. Viktigt. 

 

[Deltagare 1 visar exempel på material från social media - en svartvit bild med text om 

vänskap från Instagram] 

 

Citat Deltagare 1: "Den här bilden valde jag för att den påminde mig väldigt starkt om en av 

mina bästa vänner, en jag inte pratat med på länge och det gjorde att det tilltalade mig helt 

enkelt. Det jag tycker är bra med bilden är att den kan tilltala många" 

Når ut till många på ett personligt plan. 

 

Citat Deltagare 3: "Det är det som är fördelen med Twitter och sånt där man skalar av allt 

överflödigt och bara har kontexten av ett budskap"  

Kärnan budskapet är viktigt och det kan gärna sägas enkelt och utan överflöd. 

 

[Deltagare 1 visar exempel nummer två, ett inlägg från Facebook: en tjej som uttrycker 

son åsikt om medresenärer på kollektivtrafik] 
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Citat Deltagare 3: "Sämre hade det ju vart om hon rage:at istället, skrivit en massa svordomar, 

men som jag uppfattade det var det diplomatiskt ändå" 

 

DELTAGARE 2 

 

[Han visar exempel på material från socialt media - ett Youtube-klipp på ryska barn] 

 

Citat Deltagare 2: "Ett av mina favoritklipp i hela youtube! För att den är så enkel, och den har 

till och med en twist, det handlar om små ryska barn, det händer såhär (knäpper med fingrarna) 

och sen är det över - den är ju klockren" 

Enkel och lättsmält. Lätt att dela? Lätt att förstå? 

 

[Han visar exempel 2 på socialt media - ett Youtube-klipp från kanalen V-sauce som 

pratar om olika typer av skräck enligt Stephen King] 

 

Citat Deltagare 2: (när han beskriver kanalen ) "... Han förklarar det på ett vetenskapligt, 

lättillgängligt sätt." 

Lätt att konsumera. Man behöver inte vara insatt så det passar alla. 

 

Citat Deltagare 1: "Jag tyckte det var väldigt - han pratar ju på ett väldigt intressant sätt, jag ville 

lyssna på honom hade han liksom bara stått och pratat jättetråkigt så hade det blivit helt 

annorlunda. Han fångar ju verkligen oss som åskådare" 

Engagerande 

 

Citat Deltagare 2: "Det hade blivit mycket sämre om han inte varit alls lika karismatisk, då hade 

det inte alls funkat faktiskt för då hade det bara varit att han körde på och gjorde sin grej. Antar 

jag." 

Vem som säger något är viktigt. Inte bara göra sin grej utan inlevelse. Personen bakom 

innehållet är viktig 

 

Citat Deltagare 4: (när hon talar om ett liknande koncept på youtube) "Det är bra för att man 

hela tiden blir underhållen och det är hela tiden intressant, men samtidigt relevant fortfarande" 

 

Citat Deltagare 3: "Lättilgängligt! Det är gjort av eldsjälar och det känns mer äkta när det inte är 

någon som vill ha en massa betalt för det." 

Eldsjälar - det är viktigt vem som säger det. Engagemang är viktigt. “När det inte är någon som 

vill ha massa betalt = man gör det för att man brinner för det och inte för att man måste. 

Materialet känns inte framtvingat 

 

[Deltagare 1 visar exempel på redaktionellt innehåll: en artikel om Dota] 
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Citat Deltagare 2: "För mig är det intressant framförallt i en värld att konceptet att tävla i 

dataspel växer mer och mer från att vara en nördgrej som småbarn gjorde för 15-20 år sedan så 

det är ju en naturlig övergång; kan man tävla i att spela boll så kan man spela i datorspel.  

 

Citat Deltagare 2: (Om varför det är bra) "För att det är cleant, och det är snyggt upplagt och 

man får med det viktiga." 

Cleant och snyggt. Man får med det viktiga. 

 

DELTAGARE 5 

 

[Hon visar exempel på redaktionellt innehåll - en artikel från DN om migration i världen] 

 

Citat Deltagare 5: "Jag tyckte det var intressant att läsa, men den var ganska lång däremot.. Det 

som jag tyckte var intressant är att det är en serie av artiklar som ska komma under våren; det 

är alltså olika journalister som skriver om samma sak men från egna perspektiv" 

Längd påverkar. Kontinuitet. Egna perspektiv = personligt 

 

[Deltagare 5 visar redaktionellt innehåll 2 - en reklamfilm för ett försäkringsbolag] 

 

Citat Delagare 2: "Den är jättevälgjord! 

 

Citat Deltagare 1: "Det är helt oväntat (att det är gjort av ett försäkringsbolag) 

Maskerad reklam 

 

Citat Deltagare 3: "Det ligger djup i det och det skapar en förväntan och sen när det kommer 

fram blir man nästan stolt själv för att han liksom gjort en ändring"  

 

[Deltagare 5 pratar om en intervju med Andy Warhol]  

 

Citat Deltagare 5: (om hur det hade varit sämre) "Det hade varit sämre om man inte varit 

förberedd för intervjun och inte gjort sin research" 

Genomtänkt 

 

DELTAGARE 4 

 

[Hon visar material från Tumblr - en konversation mellan olika personer som utgör ett 

skämt] 

 

Citat Deltagare 4: "Det jag tycker om med det är att fler än en person har varit med och gjort det 

roligt; det är ju sju olika personer som gör det här underhållande. Man läser det, fnissar lite och 

sen går man vidare." 

Konversation och fokus på mänskliga relationer.  
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Citat Deltagare 2[39:15]: (om huruvida det är antalet delningar eller likes som fastställer kvalitet) 

"Det är ju både en fördel och nackdel att saker får popularitet, oavsett om det är en åsikt eller en 

rolig bild. Liksom är det inte en rolig bild eller en bra åsikt så är det okey att det "spacear" ut 

men om det blir populärt ändå fast det inte är smart så får blir det en kedja av "det här tycker jag 

också, det här tycker jag också" sen blir det som en sorts grej att folk bara faller i det. Det är inte 

så att dom egentligen tycker det, men det är mest att nu kör vi på det här bara för att och så 

sprids det och folk tänker jaha det här är bra det de säger för de har många likes, fast så 

behöver det ju inte vara. Och det är ju det som är risken på alla sociala medier, egentligen." 

Ibland mer viktigt vad andra tycker om innehållet än du? Risk. 

 

[Deltagare 4 visar material nummer 2, en bild på en replik från någon på Tumblr som 

pratar om att tjejer också kan hamna i "friendzone"] 

 

Citat Deltagare 4[40:45]: "Jag gillade det för att jag kände igen mig i hur hon jämförde killar och 

tjejer och hur de uppfattas i situationen"  

Kopplar till innehållet på ett personligt plan. 

 

Citat Deltagare 4[42:15] (Som svar på frågan vad som gör det bra): "Det handlar om samspelet 

mellan alla användare. Tumblr är en microblogg där man kan antingen lägga upp sitt eget eller 

bara reblogga andras, så att deras material kommer upp på din blogg, och det som är fint är ju 

att folk kan följa dig och beroende på ditt innehåll som du vill lägga upp så blir det mer 

personligt. [...] det är fortfarande privatpersoner som gör det här, det finns väldigt få företag eller 

så som har en Tumblr i det syftet" 

Privatpersoner i fokus, personligt. Dela och sprida. 

 

Citat Deltagare 4[44:15] (på frågan om Tumblr använder mycket som reklam för företag): "Det 

är ju oftast vi som gör reklam, med flit liksom. Jag lägger ju upp det jag själv tycker om och då 

blir det ju, för dom som följer mig, reklam.  

Reklam med flit. Worth-spreading? Det folk delar spelar roll tack vare vem de är för andra och 

inte vad de sprider. 

 

[Deltagare 4 visar upp material nr. 3 - en artikel från Nyheter24 om ett amerikanskt 

experiment om hur allmänheten ser på hemlösa] 

 

Citat Deltagare 3 [48:33]: "Det är ett problem som inte syns så mycket och nu belyses det på 

rätt sätt när det är konstruktivt och vi verkligen kan sätta oss in in i det; man tänker ett steg 

längre. När man gör det personligt har det större effekt" 

Personligt = större effekt  

 

DELTAGARE 3 

 

[Hab visar ett youtube klipp som uppmärksammar allmänhetens hyckleri när det gäller de 

fattiga] 
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Citat Deltagare 3: "Har man inte sett klippet innan så är man ju på alla andras sida, vad menar 

han liksom med "Fuck the poor" men sen fattar man. 

 

Citat Deltagare 2: "Det som gör det så bra är ju att det är så enkelt. Han står med en skylt där 

det står "we know you care" och liksom det klart vi alla bryr oss om dom, men egentligen gör vi 

ju inte det och det är ju det vi inte vill medge. 

Personlig touch på ett budskap som annars är svårt att ta till sig. 

 

[Facillicatorn frågar om deltagarna hittar ett tema bland allt det de sett] 

 

Citat Deltagare 2: "Vissa av klippen har tilltalat oss på ett lite djupare plan." 

Personligt. 

 

Citat Deltagare 3: "Det redaktionella följde ju ett sorts regelverk i princip och det känner man ju 

igen,medans de som är från social medier är mer fria i sin uttrycksform." 

Man märker av redaktionellt inehåll. 

 

[Facillicatorn frågar om man bli mer berörd av en artikel eller en video] 

 

Citat Deltagare 2: "Jag tror snarare att det är de här fristående grejerna som berör mer än vad  

redaktionella grejer gör, just för att det ofta är personer som gör det hör för att dom bryr sig och 

då lägger de ner en annan sorts energi. [...] det är enklare när det inte följer det här strikta 

formatet som det redaktionella." 

Det handlar om personer och energi och viljan att producera. 

 

Citat Deltagare 3: "En bild säger mer än tusen ord. [...] det är enklare att ta till sig Youtube-klipp. 

Det handlar om att ta till sig innehåll på ett enkelt sätt. 

 

Citat Deltagare 3: "De klippen som är förarbetade, de som är genomtänkta och välgjorda så 

kopplar man an mer till det, det personliga, istället för att de skulle filma ett äpple liksom. Det 

fastnar inte lika mycket för just nu är det produkter över allt så man måste välja det man känner 

sig dragen till. 

Personligt, genomtänkt och förarbetat. 

 

Citat Deltagare 4: "Det handlar om att "personifiera" produkten." 

 

Citat Deltagare 3: "Man måste kunna koppla det till sin egna personlighet också"  

Relaterar man inte blir det inte lika bra. 

 

Citat Deltagare 3: "Det bästa är det enklaste. Man behöver inte ha en massa fancy animationer 

eller såna saker, ibland så är det bättre när det är enkelt men om man ska ha en animation så 

ska det iallafall vara välgjort." 
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Citat Deltagare 2: "Det är ju inte bilderna som bär budskapet. Om man måste ha en massa 

effekter och onödiga dialoger bara för att tvinga fram budskapet ja då funkar det ju inte." 

Framtvingat material är inte bra. 

 
 

 

 
 


