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The power of the user interface 
A study of user experience of the reporting function on social media 
 

Abstract 
Technology is increasingly becoming a natural part of our everyday lives, and in addition to 

this the research field of interaction design becomes increasingly more important. Design, 

usability and user experience shape how we now communicate with each other, which today 

mainly happen through social media. This puts social media platforms in a powerful position. 

Previous studies show how social media can be a user-controlled space for identity 

development, but also a place for suppression techniques and harassment, filtered through a 

user interface. In this essay, qualitative research methods are used to examine how power can 

be expressed in the process of reporting inappropriate content on social media, what the user 

experience can look like and what themes are present in the course of events. A thematic 

analysis with material from observations as well as in-depth interviews resulted in six 

different themes: feedback, recognition, reporting categorization, the user´s will to be 

understood, the responsibility question and when something cannot be reported. These 

themes were then compared to theories about power and empowerment, user experience and 

the technology as a subject. This resulted in the notion that the power of a user interface can 

be expressed in many different ways, and that it is important to take the user experience into 

account during the design process. 
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Sammanfattning 
Teknik är något som blir en alltmer självklar del av vår vardag och med det blir 

forskningsfältet för interaktionsdesign allt viktigare. Design, användbarhet och 

användarupplevelse formar hur vi idag kommunicerar med varandra vilket inte minst sker via 

sociala medier, vilket gör att sociala medieplattformar sitter på en maktposition. Tidigare 

forskning visar hur sociala medier är ett användarstyrt utrymme för identitetsbygge, men 

också en plats där härskartekniker frodas och trakasserier äger rum, allt detta filtrerat genom 

ett gränssnitt. I den här uppsatsen undersöks med kvalitativa metoder hur makt kan komma 

till uttryck vid rapportering av olämpligt innehåll på sociala medier, hur användares 

upplevelse kan se ut och vilka tematiker som är aktuella i skeendet. Efter en tematisk analys 

med material från observation och djupintervju utkristalliserades sex olika teman: 

återkoppling, igenkänning, rapporteringskategorisering, användarens vilja att bli förstådd, 

ansvarsfrågan och när något inte går att rapportera. Dessa teman jämfördes sedan med 

teorier om makt och egenmakt, användarupplevelse och tekniken som subjekt med resultatet 

att makten hos ett gränssnitt kan ta sig uttryck på många olika sätt och att det i en 

designprocess är viktigt att se till användarupplevelse. 
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1. Inledning 
Med nostalgi kan jag som en del av den kanske sista generationen utan ständig uppkoppling 

minnas hur hela husets telekommunikation fick stanna av för att jag skulle kunna få chatta 

med kompisarna på datorn, som då var en stor tung möbel förpassad till ett hörn i gästrummet. 

Minuterna framför skärmen var värda sin vikt i guld och skickades en bild så gick åtskillig tid 

åt till att läsa in bilden, pixel för pixel. Idag, bara några år senare, är tekniken en så självklar 

del av vardagen. Av unga vuxna födda i Sverige på 90-talet använder sig över 80% av sociala 

medier som Instagram, Facebook och Youtube (Internetstiftelsen 2018, 98). Dessa nya sätt att 

kommunicera ger naturligtvis också nya aspekter att ta hänsyn till. När människan, 

obegränsad av fysiska rum och med närmast oändliga valmöjligheter står inför att interagera 

med ett gränssnitt radar utmaningarna upp sig. Bara en så enkel sak som formgivningen av en 

knapp eller hierarkin i en meny kan vara avgörande för hur användaren upplever interaktionen 

(Norman 1999). Viktig i detta sammanhang blir rollen som designer - ett halvdant jobb kan 

oavsiktligt skapa känslor som frustration, vanmakt eller otrygghet hos användaren. Klär 

designern däremot systemet i rätt dräkt kan användarens upplevelse bli spännande, 

engagerande och rentav rolig (se Sharp et al. 2015, 12–15). Att utforma upplevelsen kopplat 

till användande blir även ett ställningstagande, en design kan inte ses som neutral då den alltid 

mer eller mindre premierar vissa funktioner och i dess formgivning vävs föreställningar och 

samhällsordningar in i designen (Bauchspies et al. 2006, 84–85). Att med design påverka 

användarens handlingar i en eller annan riktning är en typ av maktutövning, även om det leder 

användaren mot att nå sina mål. Därför tror jag att diskussioner kring makt och designens 

makt är något som alltid kan utvecklas och fördjupas: ur ett samhälleligt perspektiv finns 

design i form av upprätthållande av normer och makt har många ansikten. Är det inte fråga 

om verktyg designade med manligt kodade egenskaper eller köksredskap formgivna för 

kvinnor (jmf. Ehrnberger et al. 2012), kan det vara hur ett system premierar eller gör bort 

vissa funktioner genom att de designats till att vara mer eller mindre synliga på skärmen. Med 

ett kritiskt perspektiv behandlar den här studien användarens upplevelser kring rapportering 

av olämpligt innehåll på sociala medier. Med kunskap kommer nya perspektiv och 

handlingsmöjligheter och denna kandidatuppsats är ytterligare ett bidrag till forskning kring 

den här typen av perspektiv. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att söka förståelse för användares upplevelse av rapportering av 

olämpligt innehåll på sociala medier med särskilt fokus på frågor relaterade till makt.  

  

Syftet belyses genom följande frågeställningar:  

• Hur ser användares upplevelse ut vid rapportering av olämpligt innehåll på sociala 

medier så som Facebook, Instagram och Youtube?  

• På vilka sätt kommer makt till uttryck vid rapportering av olämpligt innehåll på 

sociala medier? 

• Vilka tematiker är centrala gällande makt, egenmakt och användarupplevelse? 

 

1.2 Avgränsningar 
För att belysa studiens syfte att undersöka användares upplevelser av sociala medier har en 

avgränsning till tre sociala medieplattformar gjorts: Facebook, Instagram och Youtube. Dessa 

tre plattformar lämpar sig för studien då de alla tre bygger på ett innehåll genererat av 

användarna och kräver att användaren skapar sig ett konto för att bidra till eller reagera på 

innehållet. Samtliga av plattformarna har även funktionaliteten för att rapportera på andra 

användares publicerade innehåll. Valet av sociala medieplattformar är även förankrat i 

populariteten hos den valda målgruppen för studien, unga vuxna (Davidson et al. 2018, 50). 

Studien är avgränsad till att studera unga vuxna i åldern 21 till 26 år och deras upplevelser av 

rapportering av olämpligt innehåll på sociala medier. Samtliga av informanterna är uppvuxna 

med internet, har en stor erfarenhet av teknik och sociala medier och har vid tidigare tillfällen 

använt sig av rapporteringsfunktioner på dessa. Enligt studien Svenskarna och internet 

använder 94% av de svenska användarna födda på 90-talet sig av Facebook, 84% använder 

Instagram och 98% använder Youtube (Internetstiftelsen 2018, 98). Detta gör dessa sociala 

medieplattformar till bland de största i landet och motiverar till att de är värda användas för 

studien.  

  

Begreppet rapportering som kommer att användas i denna uppsats syftar på att anmäla, 

rapportera eller ge återkoppling på ett användarkonto, en sida eller en publicerad kommentar, 

bild eller video. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras tidigare studier relevanta för uppsatsen och uppsatsens område.  

Studierna berör ämnen som rapporteringar och trakasserier på sociala medier, 

användarupplevelse, härskartekniker på internet och självrepresentation på sociala medier. 

Dessa studier beskriver hur sociala medier och deras utformning påverkar interaktion och 

syftar till att kontextualisera och ge en bakgrund till denna uppsats. 

 

Vid användandet av sociala medier kan det hända att det dyker upp något användaren reagerar 

negativt på – det kan vara fråga om exempelvis förolämpningar, stötande bilder, otillåtet 

delande av personlig information, hot eller skräppost. Där ges användaren möjlighet att 

rapportera innehållet eller upphovspersonen, något som sedan övervägs av plattformen för att 

avgöra om det bryter mot några regler och om rapporteringen ska få en följd i form av raderat 

innehåll alternativt borttaget eller begränsat konto. I studien Reporting, Reviewing and 

Responding to Harassment on Twitter undersöks rapportering av trakasserier på plattformen 

Twitter genom att organisationen Women, Action and Media erhåller status som auktoriserad 

rapportör (eng. authorized reporter) och låter deltagarna i studien skicka in innehåll som ska 

rapporteras (Matias et al. 2015). Studien urskiljer bland deltagarna tio typer av rapportörer 

som delas in i tre grupper: de som är målet för trakasserierna, de som inte är angripna men 

rapporterar ändå samt de som använder rapporteringsfunktionen för andra syften som att 

stoppa spam (Matias et al. 2015, 9–11). Bland de deltagande var det vanligare (57%) att de 

som inte var direkt offer för trakasserierna utförde rapporteringar (Matias et al. 2015, 12). 

Studien visar även på hur Twitter i 55% av de inkomna rapporteringarna genomförde 

sanktioner mot det rapporterade innehållet, samt att den kategori som oftast ledde till åtgärd 

var kategorin hot och våld där Twitter agerade tre gånger oftare än de gav avslag (Matias et 

al. 2015, 19–20). I studien tas just kategorisering även upp som en av de större utmaningarna 

(Matias et al. 2015, 22). Testdeltagarna ombads kategorisera sin rapportering med förvalda 

kategorier som hatiskt innehåll, hot om våld eller spridande av falsk information (ibid.,). För 

rapporteringar som inte passade in på något av alternativen fanns kategorin ”Annat”, vilken 

19% av de inkomna rapporteringarna kategoriserades som (ibid.,). I studien argumenterar man 

för att de deltagare som väljer alternativet ”Annat” är upprörda och därför utsatts för 

allvarligare trakasserier, vilka därför bör tas på större allvar och ses som mer komplexa 

(ibid.,). Man kommer också fram till hur det blir problematiskt att Twitter har ett krav på 

URL som bevismaterial i rapporteringsprocessen, vilket gör att trakasserier i form av 

exponering för provocerande innehåll på profilbilder genom gilla-markeringar inte kan spåras 
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(Mathias et al. 2015, 35). Dessa resultat relaterar till denna uppsats som en studie av en social 

medieplattform med användargenererat innehåll och rapporteringsfunktion, även om just 

plattformen Twitter inte diskuteras i denna uppsats. 

 

Marc Hassenzahl (2013) ger i User Experience and Experience Design en bild av hur vi 

befinner oss i en post-materialistisk kultur där upplevelser väger tyngre än materiellt välstånd. 

Så länge de grundläggande materiella behoven är uppfyllda tillåts människan att längta efter 

personlig utveckling och meningsfulla händelser, vilket även visar sig i konsumtionen (ibid.,). 

Hassenzahl redogör för hur det blir det viktigt att tala om användarupplevelse (eng. user 

experience), hur en upplevelse kan formas eller medieras genom artefakter och hur man idag 

designar för en upplevelse som uppstår i interaktionen mellan användaren och artefakten 

(ibid.,). De sociala medieplattformar som behandlas i denna uppsats skulle enligt Hassenzahl 

kunna kategoriseras som s.k. open-ended applikationer (sv. öppen), vars syfte inte är helt 

självklart då användaren till viss del själv får forma sin upplevelse genom att välja vad hen 

vill dela, skicka eller följa (ibid.,). 

 

Teknik kan både hjälpa och stjälpa ett maktspel menar Nyberg och Wiberg (2015) i Sociala 

medier - ett nät av härskartekniker. I studien undersöks hur härskartekniker som 

osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbel bestraffning, påförande 

av skuld och skam, våld och hot om våld samt objektifiering kan te sig på sociala medier, då 

tekniken möjliggör nya sätt att kommunicera, samspela och sprida information (Nyberg & 

Wiberg 2015, 5–7). Nyberg och Wiberg undersöker hur denna interaktion mellan människor 

ser ut när den sker via en digital artefakt och menar på att tekniken i sig spelar en roll i 

kommunikationen genom att bjuda in till grupperingar och hierarkier (Nyberg & Wiberg 

2015, 3). Därför kan studien ses som en relevant bakgrund till att studera gränssnittets roll och 

användarens upplevelse i rapportering på sociala medier. 

 

Att människa-datainteraktion inte enbart berör relationen mellan människa och maskin utan 

även interaktionen mellan två människor, medierad genom en teknik eller artefakt tar Nancy 

Van House (2011) upp i Feminist HCI meets facebook: Performativity and social networking 

sites. Artikeln behandlar användares identitetsbyggande genom självrepresentation på sociala 

medier och argumenterar för hur feministisk teori kan belysa hur teknik kan upprätthålla 

roller och identiteter och att design påverkas av sociala praktiker (Van House 2011, 423–424). 

Van House belyser hur relationen mellan människa och teknik för användaren kan verka som 

att den är naturligt given, likt hur infrastrukturen för transport formar användarens aktiviteter 
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och relationer på ett sätt som upplevs som ofrånkomligt (Suchman 2009 se Van House 2011, 

424). Detta är dock inte fallet utan design och interaktion påverkas av inbäddade sociala 

praktiker som reproducerar normer (ibid.,). Med det sagt menar Van House att olika aspekter 

av användarens självrepresentation kan uppmuntras eller begränsas av gränssnittet, vilket blir 

tydligt i skapandet av användarens profil i vad som möjliggörs av gränssnittet att dela (Van 

House 2011, 425–426). Om den sociala medieplattformen efterfrågar kön, religion, intressen, 

arbete eller utbildning formar användarens sätt att visa upp sig på och därmed även dennes 

självbild, vilket ytterligare kan stärkas genom att visa tillhörighet och kategorisering genom 

att offentligt vara medlem i olika grupper eller följa olika personer och sidor, argumenterar 

Van House (ibid.,). Detta kan ses som ett exempel på hur användarens upplevelse påverkas av 

gränssnittet. 

 

  



11 (40)    

3. Teoretiskt ramverk 
För att analysera och utveckla en förståelse för datamaterialet har ett antal teoretiska ramverk 

fått stå som tolkningsram, vilka introduceras i detta kapitel. Dessa teorier används för att 

förstå frågor kring användarens upplevelse av rapportering på sociala medier och 

maktbegreppet. I detta kapitel kommer således teorier kring makt och egenmakt, 

användarupplevelse och teknik som subjekt att presenteras.  

 

3.1 Makt och egenmakt 
För att teoretisera och förstå användarens upplevelser av makt kommer en foucauldiansk syn 

på makt att presenteras nedan. Makt i form av bestraffning och disciplinering har sett olika ut 

genom tiderna, då i form av tortyr inför allmänt åtlöje, nu i form av fängelser (Foucault 

1975/2017, 44–53). Foucault menar att bestraffningsmetoder har förändrats till vad som kan 

verka mildare, men som egentligen bara är en anpassning till den samtida kontexten (ibid.,). 

Med det sagt dras slutsatsen att makt inte enbart existerar i våld eller tvång utan är ett subtilt 

och därmed föränderligt fenomen (ibid.,). Enligt Foucault är makt något som inte kan ägas 

utan bara kan utövas mellan olika instanser, och är därmed en praktik mellan människor 

snarare än ett verktyg eller något en makthavare kan besitta och gör därmed ingen människa 

maktlös, då hen alltid kan utöva någon form av motstånd (Franzén 2015, 90–91). Där det 

finns makt finns det motstånd och motstånd föder makt - makten finns således i alla 

relationer, men behöver för det per automatik inte vara negativ, utan kan även vara produktiv 

genom att upprätthålla eller skapa (ibid.,).  

 

Vidare menar Foucault att kunskap är tätt förknippat med makt, och att makt är det som 

producerar vetande Foucault 1975/2017, 57). Det kan beskrivas genom att det som ses som 

vetenskap är något som är skapat och legitimerat av de som sitter på kunskapen, och att 

makten faktiskt producerar vetande (ibid.,).  

 

Foucault använder sig av begreppet disciplinering, ett subtilt verktyg för att få andra att lyda 

som parallellt utbildar förmåga samtidigt som det utövar underkastelse (Foucault 1975/2017, 

176). Disciplinering kan visa sig genom utformningen av miljöer såsom fängelser, skolor, kön 

till kassan eller vid ett övergångsställe, där den med inrutning i form av till exempel en kö, ett 

trafikljus eller placeringen av lärarens skrivbord kontrollerar hur kroppar förflyttar, 

kommunicerar och grupperar sig genom tid och rum (Foucault 1975/2017, 181–199). Jag vill 

mena att det inte behöver vara fråga om fysiska rum, utan att en applikation eller ett 
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community kan ses som en disciplinerad miljö, där både användare, moderatorer och 

gränssnitt eller designers verkar för att disciplinera. 

 

Begreppet egenmakt syftar på individens förmåga att ha sina egna idéer och uträtta sina egna 

handlingar (se Lundmark 2016). Stoltermans tankar om uppdelningen mellan tanke och hand 

kan relateras till begreppet: Organisation och kultur har skapat en arbetsfördelning som delar 

tanken, den kreativa kraften, från handen, den lydande och utförande kraften, vilket gör att 

den fulla potentialen hos de båda utnyttjas (Stolterman 2007). Detta visas till exempel genom 

hur lärare (de handlande) har liten eller ingen inverkan på läroplanen (skapad av de tänkande), 

vilket är förödande då utveckling och idéer formas i relationen mellan dessa två (ibid.,). 

Denna förlamning av handlingsmöjligheter hos de handlande kan ses som en brist på 

egenmakt. På samma sätt kan utvecklingsmöjligheter hos ett gränssnitt eller en funktion hos 

en digital artefakt hämmas genom att begränsa användarens egenmakt. 

 

I artikeln Citizen Motivation on the Go: The Role of Psychological Empowerment utreds hur 

tre psykologiska principer för egenmakt (eng. empowerment) kan användas för att öka det 

medborgerliga deltagandet i hur passagerare rapporterar problem i kollektivtrafiken 

(Gonçalves et al. 2014). Författarna diskuterar hur människan trots tillgänglighet och 

uppkoppling ändå inte deltar och bidrar med återkoppling i olika sammanhang och att det 

krävs en motiverande faktor för det, då medborgerligt deltagande historiskt har lett till 

positiva resultat för både invånare. institutioner och samhälle (Gonçalves et al. 2014, 196–

197). Denna motiverande faktor testas genom att testdeltagare i form av passagerare får via 

sms rapportera problem eller ge förslag för kollektivtrafik, med återkoppling i form av ett 

meddelande baserat på tre psykologiska principer för egenmakt:   

• Upplevd självverkan (eng. perceived self-efficacy), det vill säga individens tilltro till 

att själv kunna utföra en handling i en särskild situation, vilken påverkas av egna och 

andras erfarenheter av misslyckande och framgång och är avgörande för individens 

initiativförmåga (Gonçalves et al. 2014, 197).   

• Känsla av gemenskap (eng. sense of community) beskriver individens relation till den 

sociala strukturen och sammanhanget, vilket bidrar till meningsfullheten hos en 

aktivitet (Gonçalves et al. 2014, 198).  

• Agentskap (eng. casual importance) relaterar till individens grad av tro på att dennes 

handlingar kan påverka och ge konsekvenser (ibid.,).  

Resultatet av studien är bland annat att meddelandena ökade deltagandet, påverkade den typ 

av feedback som skickades in samt gav deltagarna en upplevelse av högre tjänstekvalitet 



13 (40)    

(Gonçalves et al. 2014, 203). Dessa psykologiska principer för egenmakt blir relevanta i 

diskussionen om användarens upplevelse och förmåga att påverka genom rapportering. 

 

Jeffrey och Shaowen Bardzell (2013) behandlar i flertalet av sina publikationer frågor om 

teknik och sociokulturella aspekter. I What is ”Critical” about Critical Design? beskrivs 

verktyget kritisk design som ett verktyg för att uppmärksamma samt provocera fram 

ageranden från användaren gentemot normer, orättvisor och behavioristiska mönster (Bardzell 

& Bardzell 2013). Design kan även gå åt andra hållet och verka bekräftande genom att 

upprätthålla normer (Bardzell & Bardzell 2013). Design kan vidare ses som en såpass stor del 

av användarens vardag att det blir ett kraftfullt verktyg för att reproducera normer och 

beteenden, och en ökad medvetenhet hade kunnat resultera i en större möjlighet att ta beslut 

som kan vidga och berika våra vardagliga liv. I ett rapporteringsskeende kan det vara 

intressant att reflektera kring hur användaren upplever designen som bekräftande eller 

provocerande. 

 

3.2 Användarupplevelse 
Sharp, Preece och Rogers beskriver interaktionsdesign som utformningen av interaktiva 

artefakter, tjänster och miljöer med fokus på användbarhet, användarupplevelse och att stödja 

användaren i sina uppgifter (Sharp et al. 2015, 12–15). Användarupplevelse berör hur 

artefakten används, uppfattas eller upplevs av användaren och kan delas upp i önskvärda 

egenskaper som underhållande, hjälpsam, motiverande och belönande eller å andra sidan 

icke-önskvärda egenskaper som irriterande, obehaglig, nedvärderande och tråkig (ibid.,). 

Designern kan designa med dessa egenskaper i åtanke men hur interaktionen sedan upplevs är 

starkt förknippat med användaren (ibid.,). Författarna listar fem designprinciper vilka kan 

fungera som viktiga aspekter att överväga i skapande och formgivning av artefakter och 

tjänster (Sharp et al. 2015, 26–30): 

• Synbarhet (eng. visibility) berör hur olika funktioner och processer är synliggjorda för 

användaren, det kan vara fråga om hur en instrumentpanel i en bil är utrustad med 

spakar, knappar och varningsmeddelanden vilka indikerar vilka olika sorters 

handlingsmöjligheter som finns, hur mycket bensin som finns kvar och vad nästa steg 

i användandet blir. (Sharp et al. 2015, 26). 

• Återkoppling (eng. feedback) handlar om hur systemet på användarens kommando ger 

ett gensvar på att en handling har genomförts och därmed får en följd och därmed 

indikerar att användaren kan fortsätta i sina göranden (Sharp et al. 2015, 26–27).  
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• Begränsningar (eng. constraints) hjälper användaren att utföra sin uppgift genom att 

restriktera användandet, till exempel genom att dölja olika alternativ i en meny eller 

genom att grafiskt presentera information till förmån för olika tolkningssätt som 

gynnar syftet (Sharp et al. 2015, 27–28). 

• Konsekvens (eng. consistency) hjälper användaren att lära sig och minnas ett system 

genom att använda liknande handlingar för samma utfall (Sharp et al. 2015, 29). 

• Affordans (eng. affordance) eller handlingsutrymme, vilket beskriver vad ett objekt 

inbjuder till för olika slags handlingar (Sharp et al. 2015, 29). 

 

Donald Norman (1999) beskriver sitt synsätt på användarcentrerad design med att de möjliga 

handlingar en artefakt erbjuder behöver vara synliga och begripliga för dess användare för att 

kunna brukas (Norman 1999, 39). Vad som är av vikt är inte vad designern har haft för 

intentioner eller vilken funktionalitet som finns inbyggd, utan att användaren uppfattar och 

förstår detta (ibid.,). Norman diskuterar begreppet affordans och beskriver det som artefaktens 

uppseende och hur det ska ge kritiska information om hur artefakter ska användas (ibid.,). 

Därför kan en åtskillnad göras mellan designerns intention, riktig affordans (eng. real 

affordance), och det användaren uppfattar, uppfattad affordans (eng. perceived affordance) 

(ibid.,). Norman menar att affordans inte bör förväxlas med symbolik och kulturell förståelse 

och exemplifierar med hur en användare kan förstå att en ikon är klickbar genom igenkänning 

och återkoppling, affordans omfattar nämligen också att användaren ser det som meningsfullt 

att klicka på ikonen (Norman 1999, 40). Norman beskriver tre typer av begränsningar i form 

av designverktyg som uppmanar eller förbjuder aktiviteter, vilka han menar är användbara för 

att designa för det möjliga handlingsutrymmet för användare i relation till en artefakt (ibid.,). 

Den första är fysiska begränsningar, som kan exemplifieras med att muspekaren inte kan föras 

utanför skärmen eller att muspekaren byter form på klickbara ställen: fysiska begränsningar är 

omöjliga för användaren att ignorera (ibid.,). Logiska begränsningar bygger på användarens 

konceptuella modell och kan användas för att få användaren att själv förstå vad nästa steg är: 

att scrolla, eller att en uppgift är slutförd (ibid.,). Kulturella begränsningar är kulturellt ärvda 

konventioner som utvecklas och förändras mellan tid och olika kulturer, men kan visa sig 

genom användarens förståelse för att hen kan hålla in fingret på en touchskärm för att markera 

något (Norman 1999, 41). 

 

Paul Dourish (2004) har myntat begreppet ubiquitous computing (sv. allestädes närvarande 

databehandling) vilket kan beskrivas som en påtaglig närvaro av datorer i vardagens alla 

skeenden med en ständig uppkoppling (Dourish 2004). Detta gör att digitala artefakter kan 
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upplevas som inbäddade i den fysiska världen vilket Dourish menar är en relation en designer 

bör ta hänsyn till (ibid.,). Detta blir till exempel tydligt när kommunikation sker genom 

sociala medier i form av chattar och kommentarer, eller hur verkligheten avbildas genom att 

bilder och filmer läggs upp – den ständiga närvaron hos sociala medier blir då en förutsättning 

för deras existens, då applikationerna bygger på skapande av eget och utforskandet av andras 

innehåll. Dourish betonar kontexten som det viktiga för att förstå användaren och menar att 

kontexten uppstår i användandet, är föränderlig och i högsta grad beroende av situation, vilket 

är en dynamisk designern bör ha i åtanke när ett system designas (ibid.,). Designern bör göra 

systemen mer anpassningsbara efter användarens situation och detta gör bäst genom att 

designa in kontexten i en artefakt (Dourish 2004).  

 

3.3 Teknik som subjekt 
Batya Friedman (1996) belyser i artikeln Value-sensitive design två viktiga aspekter som 

relaterar till hur design kan medverka i att bygga värden hos användaren, användarens 

självständighet (eng. user autonomy) och design fri från partiskhet (eng. freedom of bias) 

(Friedman 1996). En teknik kan sägas vara partisk om den systematiskt diskriminerar en 

grupp och premierar en annan, vilket kan visas genom att tekniken förkroppsligar redan 

existerande sociala konventioner och attityder vilka är ärvda av samhälle eller av designern, 

medvetet eller omedvetet (Friedman 1996, 20). Friedman framhåller att trots att ett system bär 

på ställningstaganden - som dessutom sprids snabbt - så är det inte möjligt att diskutera 

värdegrund med en dator, vilket gör designerns roll avgörande (Friedman 1996, 21). Genom 

att göra det enklare eller svårare för användaren att genomföra en rapportering kan det sägas 

att värden inkorporeras hos användaren och påverkar inte bara upplevelsen utan även 

användarens synsätt och uppfattningar. 

 

Bauchspies, Croissant och Restivo (2006) lyfter i boken Science, Technology and Society: A 

sociological approach hur teknik kan vara en aktör i ett maktspel och beskriver hur olika 

filosofer och tänkare sett på saken. Författarna beskriver hur Karl Marx menar på att teknik 

ger upphov till sociala strukturer, institutioner, idéer och värderingar, medan Lewis Mumford 

beskriver teknik som den nya religionen - något som används och skapas för att ta sig makt 

över andra (Bauchspies et al. 2006, 74–76). Därmed kan sägas att teknik inte kan ses som en 

neutral företeelse, eftersom att den alltid besitter en utformning och kontext som påverkar 

interaktionen mellan artefakten och användaren (Bauchspies et al. 2006, 84–85). Det blir här 

relevant att tala om artefaktens affordans, det vill säga artefaktens grad av inbjudan till att 
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användas på ett visst sätt. Eftersom affordansen hos en artefakt påverkar användaren i form av 

hur, var eller när kroppen placeras i tid eller rum kan artefakten sägas ha en agens i 

bemärkelsen att utföra eller reagera på något, till exempel hur tummen flyttas över skärmen 

och vilka beslut användaren fattar (Bauchspies et al. 2006, 88–89).  

 

Även inom aktör-nätverksteori argumenteras för att föremål besitter en agens. Ahn (2015) 

beskriver hur man genom att utgå från att endast människor är kapabla till att utföra 

handlingar går miste om viktiga bidrag till att förstå en situation eller praktik (Ahn 2015, 

116). Icke-mänskliga kroppar har lika stor agens, förmåga till att handla, och bör därför 

betraktas med samma analytiska verktyg som mänskliga kroppar (ibid.,).  

 

Jakobsson beskriver i Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling: Lärande som 

begreppsmässig precisering och koordinering hur sociokulturella teorier gör gällande hur en 

artefakt kan stå i ömsesidig påverkan med användaren genom att människan skapar och 

utvecklar artefakten och artefakten i sin tur påverkar användarens tankar och handlingar 

(Jakobsson 2012, 153–154). Fenomenet kallas mediering och artefakterna aktiverar, triggar 

och driver tänkande och handling framåt vilket gör att det kan sägas att användaren tänker 

med hjälp av artefakterna, samtidigt som mänskliga erfarenheter och egenskaper i 

tillverkningen integreras och blir en del av föremålet (ibid.,). Ett exempel på det är hur man i 

designen för till exempel Instagram bygger in normativa ikoner såsom trepunktsmenyn, något 

som reproduceras och blir till en vedertagen kunskap och sedan i sin tur lär användaren att 

känna igen mönstret i andra medier. 
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4. Metod 
Denna undersökning är en kvalitativ studie baserad på empiriskt material insamlat genom 

datainsamlingsmetoderna deltagande observation samt efterföljande intervju. Materialet 

insamlades i linje med uppsatsens frågeställningar och syfte och bearbetas i nästa kapitel med 

en tematisk analys, vilken också presenteras i detta kapitel. I detta kapitel beskrivs val av samt 

tillvägagångssätt för valda datainsamlings- och analysmetoder, forskningsetiska 

överväganden samt en metodkritik. 

 

4.1 Förstudie och val av metod 
Utifrån syftet med studien har det funnits lämpligt att använda fler än en metod för 

datainsamlingen. Alvehus (2013) beskriver hur kristallisering symboliserar hur multipla 

metoder “[…] likt en kristall bryter upp en ljusstråle i dess olika komponenter” (Alvehus 

2013, 73) vilket kan symbolisera hur ett fenomen delas upp i olika nyanser och aspekter när 

det granskas med olika datainsamlingsmetoder. Förhoppningen med denna kristallisering av 

metod är att få en empiriskt grundad problematisering samt en mer mångfacetterad bild av 

läget (ibid.,). För att få en uppfattning av informantens handlingar och egna upplevelser är de 

utvalda metoderna av kvalitativ karaktär (se Bell & Waters 2016, 20). En förstudie i form av 

en semistrukturerad intervju gjordes med en användare av sociala medier för att undersöka 

hur en informant kunde tänkas relatera till begreppen makt på sociala medier. Inför intervjun 

förbereddes ett antal frågor och teman som undersökte informanternas vanor och användande 

kring sociala medier. Med material från intervjun som utgångspunkt blev det tydligt att 

området kunde utforskas vidare och att det för studiens syfte lämpade sig med en 

kompletterande icke-självrapporterande insamlingsteknik i samband med intervjun. Därav föll 

valet på att för denna undersökning använda deltagande observation samt intervju som 

datainsamlingsmetod. Undersökningarna inleddes med en observationsdel och följdes sedan 

av en djupintervjudel där informantens upplevelser och tidigare erfarenheter diskuterades 

ingående, dessa undersökningar skedde individuellt med tre informanter och tog mellan 30–

60 minuter vardera. Kombinationen av dessa två syftade till att ge en tyngd åt materialet, då 

verbala rapporteringar och vad informanten gör under observation kan skiljas ganska kraftigt 

åt på grund av sociala koder och hämningar, omedvetenhet kring eget görande eller svikande 

minne (Blomberg 2003, 969).  
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4.2 Deltagande observation 
En observationsstudie lämpar sig för att fånga samspel, process och innehåll (Bell & Waters 

2016, 223). Med grunden i en designcentrerad ingång valdes för denna studie att genomföra 

deltagande observationer av informanternas upplevelser av rapporteringsfunktionen på sociala 

medieplattformarna Facebook, Instagram och Youtube, vilket även kan ses som en typ av 

användarstudie (Wikberg Nilsson et al. 2016, 85). Centralt för en deltagande observation är 

att observatören själv deltar genom att aktivt skapa förståelse för användarens situation och 

behov genom att se, lyssna och ställa frågor (ibid.,). Det metoden kan upplysa om är i linje 

med uppsatsens syfte och är därmed att ge en förståelse för användarens upplevelse (ibid.,). 

En fördel med observation som metod för datainsamling är att den till skillnad från intervjuer 

inte enbart återger det informanten uppfattar eller säger sker, utan berikar även med att ge en 

bild av observatörens tolkning av vad som sker (Bell & Waters 2016, 224). Vidare är tanken 

med att inleda undersökningen med observationen även att ge en kontext åt efterföljande 

intervju, samt ett diskussionsunderlag att samla vidare insikter från.  

  

Observationen är av strukturerad karaktär vilket beslutats dels på grund av studiens 

omfattning, dels på grund av att studien har ett förbestämt fokus i form av användarens 

upplevelse (Bell & Waters 2016, 225). Observationen utfördes enskilt med en informant åt 

gången i en artificiellt konstruerad situation och miljö och följde ett observationsschema med 

ett antal uppgifter för informanten att lösa, genererade utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar, vilket återfinns i bilaga 1. Uppgifterna gick ut på att informanterna fick 

tillgång till en telefon med ett för uppgiften skapat användarkonto där de ombads rapportera 

olika bilder, kommentarer, filmer och användare på de tre utvalda sociala medieplattformarna. 

Informanterna upplystes om att fokus för observationen inte låg i vad som anmäldes utan hur 

själva anmälningen gick till, och att ingen vikt behöver läggas på vad som anmäls inom ramen 

för undersökningen. Detta visade sig dock vara svårt för informanterna att bortse från, vilket 

gjorde till följd att uppgifterna justerades till att informanterna i de första uppgifterna fick 

bestämda slumpmässigt valda poster att anmäla för att mot slutet få välja helt fritt och således 

hinna bli bekväma och få förståelse för undersökningens syfte.  

 

Informanterna ombads att tänka högt, det vill säga uttala sina tankar och känslor samt varför 

de gör på ett visst sätt under tiden som uppgifterna utfördes. Observationen spelades in med 

ljud och iakttogs samtidigt som anteckningar fördes.  
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4.3 Intervju 
Observationen följdes av en djupintervju som berörde upplevelser från de utförda uppgifterna, 

men även kring tidigare erfarenheter av rapportering på sociala medier med syftet att nå 

informantens tankar, åsikter, känslor och erfarenheter kring ämnet (se Alvehus 2013, 81). 

Intervjuerna hade en semistrukturerad ansats med ett antal förberedda frågor (se bilaga 2) men 

med möjlighet för informanten att utforma intervjuns riktning samt för intervjuaren att ställa 

följdfrågor, detta för att nå en djupare insikt om informantens upplevelse (ibid., 83). 

Informanten ombads reflektera över sina erfarenheter av anmälningar från tidigare tillfällen, 

jämföra de olika sociala medieplattformarna sinsemellan och berätta om sina tankar och 

känslor vid utförandet. Intervjuerna spelades in samtidigt som anteckningar om kroppsspråk 

och stämningar skrevs ner för att ge korrekthet i materialet (ibid., 85). 

 

4.4 Urval 
Informanterna i denna empiriska studie var tre unga vuxna bosatta i Stockholm i åldern 21–26 

år med erfarenhet av sociala medier och att rapportera företeelser på sociala medier. 

Åldersgruppen är högrepresenterade i användning då 71% respektive 73% av svenska 

användare i åldern 16–25 år använder sig av Facebook respektive Instagram varje dag, för 

åldersgruppen 26–35 år är siffrorna något lägre men fortfarande högre än genomsnittet 

(Davidson et al., 2018, 50). Gällande Youtube ligger det dagliga användandet för svenskarna 

på 64% för 16–25-åringar och 35% för 26–35-åringar (Davidson et al., 2018, 74).  

 

Samtliga av de deltagande informanterna är sedan innan bekanta till mig från olika 

sammanhang. Urvalet av deltagande informanter i denna studie kan därmed beskrivas som ett 

bekvämlighetsurval, men i stycket som följer lyfts argument om hur urvalet även kan ses som 

strategiskt (Alvehus 2013, 67–68). Ett bekvämlighetsurval karakteriseras av att 

undersökningsdeltagarna som väljs ut inte väljs för sin representativitet utan för sin 

lättillgänglighet (ibid.,). Alvehus menar på att ett bekvämlighetsurval riskerar att spegla en 

viss grupp snarare än ett visst fenomen (ibid.,). Att informanterna är för mig kända kan alltså 

ses som en underlättande faktor men som i hög grad kan påverka och styra resultatet.   

Till att börja med kan det sägas att denna undersökning i detta fall inte syftade till att ge en 

allomfattande och generaliserbar bild utan snarare åt att undersöka hur en användares 

upplevelse kan se ut. Alvehus lyfter att det för undersökningen är viktigt med personer som 

faktiskt kan förhålla sig till och diskutera de frågor som studeras (ibid.,). Med en ingående 

intervju som del av metoden kan det argumenteras för att det var viktigt att informanterna 
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kände ett förtroende när de delade med sig av sina erfarenheter. Därmed kan det ses som ett 

strategiskt val att känna informanterna. Vidare kan gruppens demografiska likheter liknas vid 

ett homogent urval, vilket förenklar jämförelser mellan olika personer (ibid., 69). 

 

4.5 Analysmetod 
Med målsättningen att utforska uppsatsens syfte och frågeställningar genomfördes med det 

insamlade datamaterialet från observationerna och intervjuerna en analys för att synliggöra 

likheter, skillnader, grupperingar och mönster (Bell & Waters 2016, 243). Karaktären på det 

insamlade datamaterialet består i transkriberade utsagor och därför fanns det lämpligt att 

utföra en tematisk analys i enlighet med den typ av analys Braun och Clarke (2006) 

presenterar i Using thematic analysis in psychology. Med en tematisk analys identifieras och 

analyseras mönster, så kallade teman, i datamaterialet med grundtanken att ett tema aldrig 

växer fram av sig själv utan görs genom aktiv analys och efterforskning (Braun & Clarke 

2006, 81). Denna tematiska analys har en induktiv ansats och låter därmed vilka teman som 

identifieras baseras enbart på datamaterialet, utan någon hypotes eller teoretisk ram som 

grund för kategoriseringen (Braun & Clarke 2006, 83–84). Den tematiska analysen utfördes i 

sex olika steg, där jag inledningsvis transkriberade och bekantade mig med materialet för att 

sedan övergå till steg två där en initial kodning med hjälp av post-its ägde rum (jmf. Braun & 

Clarke 2006, 87–89). I det tredje steget grupperades koderna i olika teman i en tematisk karta 

för att i steg fyra förfina och kritiskt granska temana och underordnade koder (Braun & 

Clarke 2006, 89–92). Det femte steget bestod i att ytterligare definiera temana genom att ge 

dem ett namn och en beskrivning och i det sjätte steget sammanställdes analysen genom att 

temana relaterades till forskningsfrågan samt till valda teorier (se Braun & Clarke 2006, 92–

93). Dessa teman presenteras i resultatdelen vilken datamaterialet även återfinns i, i form av 

relevanta exemplifierande citat för varje tema, där citaten i vissa fall omformulerats för att 

göra informanten rättvisa. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
För att rättrådigt följa forskningsetiska principer har Vetenskapsrådets forskningsetiska 

huvudkrav övervägts och tillämpats i denna studie (Vetenskapsrådet 2002). Samtliga 

informanter medvetandegjordes både i samband med tillfrågan om att medverka samt mer 

utförligt vid själva undersökningstillfället om sina forskningsetiska rättigheter (jmf. Bell & 

Waters 2016, 61–62). Informationen som gavs gick i linje med Vetenskapsrådets olika krav 

och gällde hur undersökningen skulle gå till och att de när som helst har rätt att avbryta 
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undersökningen, studiens syfte, hur data och personuppgifter hanteras och att resultatet av 

studien kommer att publiceras som en kandidatuppsats men att informanternas namn 

anonymiseras (Vetenskapsrådet 2002). Informanternas identiteter behandlas i denna uppsats 

som konfidentiella uppgifter och benämns med fingerade namn och inspelningar från 

undersökningen kommer att raderas före publicering av uppsatsen (Vetenskapsrådet 2002, 

12–13). En personuppgift beskrivs av Datainspektionen som information som direkt kan 

knytas till en person (Datainspektionen 2018). I denna uppsats behandlas därmed inga 

personuppgifter, då informationen från observationerna samt intervjuerna inte kan kopplas till 

en specifik person.  

 

För den observationsstudie som denna uppsats omfattar genomförs en rad rapporteringar av 

konton, uppladdningar och kommentarer på utvalda sociala medieplattformar. Dessa är 

slumpmässigt utvalda och görs av ett anonymt konto skapat för studiens syfte. Ingen av de 

anmälda kontona bryter mot vald plattforms lagar och påverkas eller noteras således inte via 

denna undersökning.  

 

4.7 Metodkritik 
I denna kritik av metod och metodval kan till att börja med valet av informanter för studien 

tas upp, då dessa grundas i en bekväm men strategisk tanke - jag är bekant med informanterna 

vilket ska ge som följd att dessa vågar öppna upp sig mer om sina tankar och erfarenheter 

(Alvehus 2013, 68). Följden av detta kan bli att informanternas svar och reaktioner påverkas 

av tidigare händelser. Vidare kan dock betonas att undersökningssituationen i sin helhet är en 

artificiell situation vilket i sig även kan påverka resultatet, vilket gör att informanten ändå 

anpassar sig efter omedvetna scheman och modeller, till exempel för hur ett samtal bör gå till 

(ibid., 83). Utöver detta kan den konstruerade situationen sätta sina spår i resultatet, inte minst 

i form av en observatörseffekt där informanten är medveten om att hen bli iakttagen (ibid., 

94). Att både observation och intervju spelas in kan begränsa informanten i vad hen säger 

(ibid., 85). Slutligen kan jag som observatör och intervjuare bidra till skevheter både vid 

insamling av data och tolkning av resultatet (Bell & Waters 2016, 200). Även en observatör 

och intervjuare är subjektiv och kan omöjligen undvika att i sitt urval av hypoteser och 

tolkningar låta privata värderingar skina igenom (ibid.,).  
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5. Resultat och analys 
Med grund i det transkriberade materialet från deltagande observationer samt intervjuer med 

tre informanter har följande sex huvudteman kunnat urskiljas: återkoppling, igenkänning, 

rapporteringskategorisering, användarens vilja att bli förstådd, ansvarsfrågan och när något 

inte går att rapportera (se Figur 1). Återkopplingstemat har två underteman i form av 

bekräftelse på att rapporteringen har gått igenom och uppföljning av rapporteringen, 

igenkänningstemat har två underteman kallade igenkänning underlättar och mönsterbrott leder 

till frustration. 

 

 
Figur 1: Tematisk karta baserad på material från observationer och intervjuer: sex huvudteman samt fyra underteman. 

 

Dessa teman har analyserats fram ur vad informanterna som här omnämns som A, B och C 

har sagt och gjort och beskriver informanternas reaktioner och upplevelser kring de olika 

tematikerna. Varje tema relateras till teorier och tankar från tidigare forskning och 

exemplifieras med citat från informanterna. 

 

5.1 Återkoppling  
Samtliga av informanterna nämner eller reagerar på plattformarnas gensvar när en 

rapportering utförts. I detta tema görs en åtskillnad på bekräftelse, som syftar på det direkta 

gensvar plattformen ger för att indikera att en handling har utförts, så som ett tack-

meddelande, och uppföljning, som syftar på hur eller om plattformen meddelar att 

rapporteringen har granskats samt vilka åtgärder som följer. 

 

5.1.1 Bekräftelse på att rapporteringen har gått igenom 

En av de designprinciper som Sharp, Preece och Rogers (2015) listar som viktiga är den om 

återkoppling, det vill säga en indikation på att användarens handling givit genomslag (Sharp 
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et al. 2015, 26–27). Att erhålla en bekräftelse på att rapporteringen har gått igenom är en typ 

av återkoppling, en logisk begränsning som får användaren själv att begripa att uppgiften är 

slutförd och nämns av samtliga av informanterna som viktigt och något de i vissa fall saknar 

(jmf. Norman 1999, 40). Informant B rapporterar ett konto på Instagram och skickas direkt 

tillbaka till startskärmen utan bekräftelse: 
 
Men nu vet jag inte om den blev anmäld eller inte. [...] man får bara lita på 
att det fungerar. 

 (Informant B) 
 

Gränssnittet ger inga ledtrådar till informant B om att rapporteringen slutförts, något som kan 

ses som härskartekniken osynliggörande, då den handlingen informan B aktivt försökt utföra 

till signaleras av gränssnittet som obetydligt (se Nyberg & Wiberg 2015, 5). Informant A 

nämner bekräftelse på genomförd handling som något hen tycker är positivt med Facebook, 

och förklarar varför det är en viktig del av processen: 
 
Jag tyckte nog att anmäla en kommentar på Facebook var det bästa 
egentligen. […] Det här att man får såhär ”tack för din anmälan och att du 
vill göra det bättre”… det tycker jag är bra att det finns för att de uppmuntrar 
folk till att anmäla saker som inte är okej… att man liksom också får en 
bekräftelse på att det man har gjort verkligen har gått igenom.  

 (Informant A) 
 

Genom att designen bekräftar för informant A att rapporteringen fått genomslag stärks 

känslan av egenmakt, agentskap och förmågan att kunna utföra handlingar hos informant A, 

vilket kan påverka hen i att fortsätta ta initiativ till rapportering i framtiden (Gonçalves et al. 

2014, 197). Att ett bekräftelsemeddelande har en uppmuntrande verkan på informant A kan 

ses som ett exempel på hur en design kan stimulera användarens beteende genom att 

plattformen visar på vad som är rätt och riktigt (jmf. Bardzell & Bardzell 2013). 

Utformningen av bekräftelsemeddelandet kan med Foucaults synsätt ses som en form av 

disciplinering, med applikationen som en sluten disciplinär miljö där användaren snitslas 

igenom de olika skeendena genom inrutningar såsom begränsningar och designprinciper (se 

Foucault 1975/2017, 181–199; Sharp et al. 2015, 26–30).  

 

5.1.2 Uppföljning av rapporteringen 

Flera av informanterna reflekterar över vad som händer med de konton, kommentarer eller 

sidor som har rapporterats och hur plattformen meddelar den som har utfört rapporteringen. 
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Informant A nämner hur hen upplevt att Facebook inte alltid meddelar hur vilken åtgärd 

rapporteringen får. 
 
Men sen är det ju inte säkert att det händer någonting det vet man ju inte... 
För man får inte så ofta feedback liksom… Eller man får aldrig några 
meddelanden sen efteråt på att ”nu har vi tagit bort den här personen” eller 
”nu har vi tagit bort kommentaren” eller något. 

 (Informant A) 
 

Informant C har positiva erfarenheter av att bli meddelad på Instagram: 
 
Det är ju viktigt att det jag anmäler tas om hand, vilket jag tycker är bra på 
Instagram för där får man en notis om vad som har hänt med det man har 
anmält om det har tagits bort eller om ingenting händer. 

 (Informant C) 
 

Likt i fallet om bekräftelse (se avsnitt 5.1.1) kan det sägas att principer för egenmakt påverkas 

av hur det enskilda fallet följs upp (Gonçalves et al., 2014). Informant A upplever en 

osäkerhet kring hur hens rapporteringar tagits om hand av Facebook medan en annan 

informant, C, uppskattar hur Instagram ger uppföljning, oavsett om rapporteringen resulterar i 

en åtgärd eller inte. Båda informanter påverkas i deras upplevda självverkan och agentskap, 

men även i känslan av meningsfullhet i sammanhanget som då är den sociala 

medieplattformen (ibid.,).  

 

När plattformen ger uppföljning utbildas användaren i både förmåga och underkastelse, 

genom att vilken åtgärd det blir lär användaren om vad som strider mot plattformens regler, 

samtidigt som den hänvisar till en totalitär makt där användaren kan rapportera men aldrig har 

sista ordet (Foucault 1975/2017, 176). 

 

5.2 Igenkänning 
Igenkänning, både med en konsekvent formgivning inom applikationen men också gentemot 

andra plattformars mönster är något informanterna uppmärksammar som ett hjälpmedel i sin 

förståelse för hur en rapportering ska utföras, men även som ett hinder när ett brott mot 

mönstret uppstår. De två undertemana beskriver hur igenkänning kan hjälpa i 

rapporteringsprocessen men även försvåra i de fall ett gränssnitt avviker från formen. 

 

5.2.1 Igenkänning underlättar 
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Alla informanter uppmärksammar hur deras förkunskap eller kulturella förförståelse för 

sociala medier underlättar användandet för dem, exemplifierat med informant B som felfritt 

lyckas utföra en rapportering på Facebook, eller informant C om sin helhetsupplevelse: 
 
Det var enkelt, jag hittade rätt på en gång även fast jag aldrig anmält något 
på Facebook förut någonsin så var det ganska logiskt vart det fanns 
någonstans.  

 (Informant B) 
 

Det var väldigt hög igenkänningsfaktor så det hjälpte ju mig i mitt 
hanterande av anmälningarna för att jag bara kunde gå på magkänsla. 

 (Informant C) 
 

Att informanterna intuitivt med hjälp av sin kulturella bakgrund förstod hur de skulle gå till 

väga kan ses som ett exempel på en kulturell begränsning i gränssnittet (jmf. Norman 1999, 

41). Denna begränsning guidar användaren genom olika symboler och ikoner som hen känner 

igen genom sin bakgrund och tidigare erfarenheter (ibid.,).  

Informant A ställer sig fundersam till hur ett system som bygger på en kulturell förförståelse 

kan påverka en användare utan tillgång till dessa gemensamma konventioner. 
 
[…] det gäller ju att man är bekväm med sociala medier och vet vad de här 
olika små subtila tecknen betyder för att man ska hitta och anmäla… De här 
punkterna till exempel, att här finns det mer att veta, eller vad vissa symboler 
betyder eller så. 

(Informant A) 
 

För en användare som inte delar samma kollektiva kulturella förståelse, det kan vara fråga om 

digital vana eller kulturell bakgrund, belyser informant A hur det inte är självklart att en 

symbol med tre punkter leder till en meny. Detta kan relateras till Foucaults syn på att 

kunskap är makt, där de användare som har med sig en ärvd förförståelse är de som har 

makten att utföra en rapportering (Foucault 1975/2017, 57). Genom att användaren förstår 

symboliken med till exempel trepunktsmenyn och lyckas utföra sina uppgifter legitimeras 

symbolen som något vedertaget, vilket stärker dess position som vetenskaplig snarare än 

kulturellt betingad (ibid.,). Designern utformar gränssnittet och designar därmed in sin 

kulturella kontext, samtidigt som gränssnittet driver användarens tänkande och handling 

genom att utnyttja dessa symboler (se Dourish 2004; Jakobsson 2012, 153–154). Därmed kan 

sägas att de som har makten producerar vetandet (Foucault 1975/2017, 57). 
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5.2.2 Mönsterbrott leder till frustration 

Samspelet mellan användare och artefakt tar till viss del stöd i ett konsekvent beteende hos 

systemet (Sharp et al. 2015, 29). Vid ett brott från tidigare mönster visar plattformen på ett 

inkonsekvent beteende som förvirrar användaren, här för informant C som har svårigheter att 

hitta hur en kommentar ska rapporteras på Instagram: 

 
Vad konstigt, det var ingen igenkänningsfaktor alls [i jämförelse med] hur 
man anmäler konton eller bilder... Jag uppskattade inte att de bara gick ifrån 
hela sin igenkänningsfaktor som de hade så bra kopplat med andra sociala 
kanaler och samma på konton och inlägg men sen när man skulle anmäla 
kommentarer så var det bara kaos… Dåligt. 

(Informant C) 
 

Till en början har informant C från tidigare erfarenheter av ett konsekvent gränssnitt en tilltro 

till sin upplevda självverkan i att utföra rapporteringen, men förlorar den snabbt genom att 

inte hitta ikonen som öppnar rapporteringsmenyn (se Figur 2), vilken skiljer sig från den 

vanliga trepunktsmenyn som används vid rapportering av både användarkonton och inlägg (se 

Gonçalves et al. 2014, 197).  

 

 
Figur 2: Kommentarrapportering på Instagram 
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Genom en annan formgivning av menyikonen för rapportering av kommentarer bryts ett 

mönster i gränssnittet, vilket kan relateras till härskartekniken undanhållande av information 

(Nyberg & Wiberg 2015, 6). Den tar sig uttryck genom att informant C först efter svårighet 

lyckas rapportera, eller kanske inte ens får kännedom om att det är möjligt att rapportera 

något. Man skulle därför kunna säga att den sociala interaktionen på Instagram medieras 

genom gränssnittet, att användningssättet påverkas av utformningen och sätter ton för 

umgänget vilket kan ses som ett maktuttryck från gränssnittets sida (jmf. Bauchspies et al. 

2006; Friedman 1996; Van House 2011). 

 

5.3 Rapporteringskategorisering 
Rapporteringskategorier finns på Facebook och Instagram (se Figur 3) och är vad Norman 

(1999) skulle kalla en fysisk begränsning, ett steg i rapporteringen där användaren ombeds 

ange en kategori som det rapporterade innehållet passar in på för att kunna genomföra 

uppgiften (Norman 1999, 41). Samtliga av informanterna nämner rapporteringskategorier som 

en viktig aspekt, dock med olika synvinklar. Informant B upplever det som bra att Facebook 

har många alternativ.  
 

På Facebook kunde man ju specificera lite mer vad man anmälde för och det 
kan väl vara bra om det är något man faktiskt tycker är viktigt, att man kan 
klicka i vad det faktiskt gäller… och inte bara sådär allmänt rapportera. 

 
(Informant B) 

 

Informant B låter antyda hur en rapportering får mer tyngd om den kategoriseras med ”vad 

det faktiskt gäller”, vilket kan tolkas som att rapporteringen då är mer genomtänkt än att den 

till exempel är gjord i affekt. Informant A trycker på hur en kategorisering kan underlätta i 

bearbetningen av de många inkommande rapporteringar som görs på plattformarna. 
 
[Rapporteringskategorier] tycker jag är bra och jag vill hoppas att det finns 
många olika grupper inom dem som sitter och jobbar med det som kanske 
har kunskap om just det [...] så att det ger dem en chans att förstå vinkeln 
man har på det eller varför man reagerat. 

(Informant A) 
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Figur 3: Exempel på kategorier för beskrivning av rapportering, vilka kommer upp när användaren valt att rapportera 
något. Till vänster, Instagram. Till höger, Facebook. 

 

Informant A ser till hur väl applikationen återger användarens situation och kontext, vilken 

kategorierna kan ses som en spegling av (Dourish 2004). Hur väl plattformens 

rapporteringskategorier matchar användarens behov har att göra med en förståelse för 

användaren, och förståelse är just det informant A uttrycker en önskan om (ibid.,). 

De möjliga kategoriseringarna är begränsade och inte allomfattande då det är svårt för 

systemet att exakt spegla användarens kontext, vilket gör att användaren får göra en 

generalisering och välja det alternativ som är mest likt (Van House 2011). Det har informant 

C erfarenhet av: 
 
På Instagram har det varit såhär förut att ”okej, inget stämmer in på det jag 
vill anmäla” och då hade man velat ha ett alternativ där man kan skriva själv. 

 (Informant C) 
 

För att tillmötesgå varenda användare hade ett fritextalternativ nog varit det enda alternativet 

eftersom att det finns lika många verkligheter som människor, vilket gör att kategorierna 
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endast är ett urval och därmed ett ställningstagande om vad som är normativt att rapportera 

för (jmf. Bauchspies et al. 2006; Friedman 1996). Enligt studien Reporting, Reviewing and 

Responding to Harassment on Twitter är kategorisering en svår del av rapporterandet då 

innehållet eller kontot ofta kan vara för komplext för att passa in i en förvald mall (Mathias et 

al. 2015, 22). Selektionen av kategorier påverkar alltså interaktionen och gränssnittet kan 

därmed sägas ha en handlingskraft, det vill säga agentskap (Ahn 2015; Bauchspies et al. 

2006).  

 

Det kan sägas att applikationerna delegerar ett ansvar till användarna genom att möjliggöra 

rapportering, men det görs under bestämda former i en disciplinpräglad miljö (Foucault 

1975/2017, 184). Det visar sig till exempel genom att användaren för att utföra en 

rapportering måste följa en av plattformen bestämd rutin (och till exempel ange kategori) 

jämfört med om rapporteringssystemet varit helt lössläppt och användarna skulle kunna gå till 

väga hur som helst: e-posta skärmdumpar, ringa och så vidare (Matias et al. 2015, 35). 

 

5.4 Användarens vilja att bli förstådd 
En önskvärd egenskap för användarens upplevelse av en interaktion kan vara att användaren 

känner sig tagen på allvar, förödande för upplevelsen blir det om användaren känner sig 

nedvärderad (Sharp et al. 2015, 12–15). Ett system kan nedvärdera genom att vara partiskt 

och ta ställning genom att systematiskt diskriminera eller premiera olika användarens val eller 

valmöjligheter (Friedman 1996). Informanterna får uppleva att vid rapporteringskeendet på 

Instagram ger plattformen olika svar beroende på vilken rapporteringskategori användaren 

väljer. Till exempel informant A som försöker rapportera ett konto med alternativet “Jag gillar 

det inte” och skickas vidare till Instagrams hjälpcenter med instruktioner om hur man 

blockerar ett konto (se Figur 4). 
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Figur 4: Flöde för rapportering av kommentar på Instagram med kategorin "Jag gillar det inte". Efter att en kommentar 
valts väljer användaren stötande innehåll för att sen välja kategorin ”Jag gillar det inte” och skickas då till Instagrams 
hjälpcenter. 

 
Nähä okej, det var inte grovt nog. Det kändes ju inte bra… Jag var ju på väg 
att anmäla den där personen nu. Det var såhär ”aja, då får du skylla dig själv 
att du tycker att det är jobbigt”… Så då kan man inte anmäla. 

(Informant A) 
 

Informant B försöker rapportera ett Instagramkonto för “irriterande innehåll” och råkar ut för 

samma sak. 
 
Nähä… Då skickas jag till ett hjälpcenter. Det var ju inte det jag ville. [...] i 
det här fallet så hade jag bara velat klicka anmäl och sen vara nöjd med det. 

(Informant B) 
 

Både informant A och B upplever att systemet inte gjorde det de ville och informant A 

berättar hur det inte känns bra, hur hen upplever att man har sig själv att skylla snarare än att 

det var berättigat att rapportera. Ur Friedmans (1999) perspektiv kan det ses som att 

Instagram sanktionerar användaren som önskar anmäla för ogillande av eller irriterande 

innehåll, en sanktionering som kan tolkas som en härskarteknik där användaren påförs skuld 

eller skam för de känslor eller val hen gör (se även Nyberg & Wiberg 2015, 5–7). Vidare kan 

argumenteras för hur gränssnittet på Instagram är partiskt genom att medvetet eller omedvetet 

lova falskt om handlingsutrymmet för rapporteringsfunktionen (Sharp et al. 2015, 29). Genom 

att visa upp ”jag gillar det inte” och ”irriterande innehåll” som kategorier när användaren först 

tryckt på rapportera signalerar gränssnittet dessa som legitimerade alternativ, för att sedan låta 
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dessa leda till en återvändsgränd (ibid.,). Instagram och sociala medier i allmänhet bygger på 

användarens bidrag och handlingar som kan ses som den kreativa kraften, vilken om den 

begränsas kan hämma utvecklingen på plattformen, exempelvis genom att stämningen 

påverkas av att användaren inte får genomföra sina anmälningar (jmf. Stolterman 2007). 

 

5.5 Ansvarsfrågan 
Flera av informanterna reflekterar kring rättvisa och vem som kan hållas som ansvarig kring 

rapporteringsfrågor, vad som egentligen är okej att säga och vad som är direkt olämpligt. Här 

har informanterna delade åsikter, som informant C som ser det som att användarna står för 

lagförandet på plattformarna: 
 
Jag tycker om hur de tänker själva att låta användarna göra en del av jobbet 
så att det blir lite självdrivande, användarna skapar allt content och driver det 
genom att rapportera olämpligt innehåll. 

 (Informant C) 
 

Informant C belyser hur livet på plattformen blir en organisk process där användarna både 

skapar och rensar innehåll. Informant C kan sägas ha perspektivet att användaren besitter en 

egenmakt och själv kan påverka miljön och sammanhanget (jmf. Gonçalves et al., 2014). 

Detta stärks av Hassenzahls teorier om hur en applikation kan vara open-ended och 

användaren till stor del själv utformar sin upplevelse (Hassenzahl 2013). Även Foucaults syn 

på makt som något som produceras motstånd kan användas för att förstå informant C – alla 

användare har friheten att yttra sig men även att utöva motstånd mot det som yttras genom att 

rapportera, en makt som kan ses som produktiv och upprätthållande av stämningen eller 

normerna inom plattformens miljö (Franzén 2015, 90–91). Informant A, å andra sidan betonar 

plattformens skyldighet för kommunikationsmiljön:  
 
Man får ju faktiskt ta ansvar, för om det finns en kommentarsfunktion så 
måste man ju också se till att folk liksom inte går till angrepp eller använder 
ett tråkigt beteende, det tycker jag är hemsidans ansvar att följa upp också 
och se till att folk… blir väl bemötta. 

 (Informant A) 
 

När kommunikationen mellan människor medieras (se Jakobsson, 2012) genom en artefakt 

uppstår en möjlighet för plattformen att påverka kommunikationen, vilket öppnar upp 

möjligheter för moderering och censurering (Hassenzahl 2013). Plattformen kan därmed 

utöva makt gentemot användaren vilket kan visa sig i gränssnittet genom raderande eller 

restrikterande åtgärder i form av fysiska begränsningar (Norman 1999, 40). Därför kan 
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applikationen eller gränssnittet ses som en icke-mänsklig artefakt med agens, förmågan att 

handla och påverka (Ahn 2015; Bauchspies et al. 2006, 88–89).  

 

5.6 När något inte går att rapportera 
Ingen av informanterna lyckades genomföra en rapportering av en kanal på Youtube, trots att 

olika hjälpmedel som sökning och hjälpcenter nyttjades. Samtliga av informanterna uttryckte 

sig frågande och uppgivna inför fenomenet. Både informant B och C uttrycker detta enligt 

följande: 
 
Det känns som att det saknas. Man borde ju kunna anmäla en hel kanal 
tycker jag. 

 (Informant B) 
 

[Jag upplevde det som] frustrerande… Jag tycker att det började bra när man 
anmälde kommentar och video för då var det hög igenkänning gentemot 
andra sociala kanalers gränssnitt men när man ska rapportera kanaler är det 
helt plötsligt omöjligt. 

 (Informant C) 
 

Youtube-kanal var den enda av rapporteringarna som ingen av informanterna lyckades 

genomföra vilket gör en stor avvikelse bland uppgifterna i observationen. Informant A lyckas 

hitta flertalet instruktioner och filmer som visar hur en rapportering går till från en dator, men 

inte fungerade att applicera på applikationens gränssnitt: 
 
Väldigt frustrerande… Det ser ju ut som att det verkligen bara fungerar när 
man har en dator framför sig och inte med en telefon vilket är väldigt 
konstigt för jag tycker att det borde gå att anmäla här också. 

(Informant A) 
 

Informanternas upplevelse gör därför gällande att det inte är möjligt att rapportera en 

Youtube-kanal, även om designern av gränssnittet haft intention att möjliggöra funktionen (se 

Norman 1999). Designprincipen synbarhet indikerar möjliga handlingar för användaren och 

med grund i denna observation kan synbarheten för rapporteringsfunktionen för Youtube-

kanaler ses som svag (Sharp et al. 2015, 26). Med ett synsätt på gränssnittet som något som 

besitter agentskap och därmed kan ta ställning kan sägas att gränssnittet utövar 

härskartekniker som undanhållande av information över användaren (Ahn 2015; Bauchspies 

et al. 2006; Friedman 1996; Jakobsson 2012; Nyberg & Wiberg 2015). Om det undanhålls 

eller inte att kanalen över huvud taget skulle vara möjlig att rapportera påverkar användarens 

känsla av agentskap och upplevda självverkan (Gonçalves et al. 2014). 
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6. Diskussion och slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att skapa en bild av hur användares upplevelse kring 

rapportering av olämpligt innehåll på sociala medier kan se ut, vilket har undersökts med 

kvalitativa studier där fokus har varit på frågor relaterade till makt, hur makt kan komma till 

uttryck och vilka tematiker som är centrala i rapporteringsskeendet. Ur det empiriska 

materialet från observationer och intervjuer har teman arbetats fram som relaterar till makt på 

olika sätt. 

 

Så hur kan då makt komma till uttryck vid rapportering av olämpligt innehåll på sociala 

medier? Något som genomsyrar hela analysen är hur designprinciper påverkar 

användarupplevelsen, vilka jag jämför med Foucaults begrepp disciplinering (Foucault 

1975/2017). Designprinciper som återkoppling, synbarhet, begränsningar, konsekvens och 

affordans är alla aspekter som påverkar användandet (Sharp et al. 2015, 26–30). En 

applikation kan ses som en sluten disciplinär institution där olika flöden kontrollerar hur en 

rapportering går till, till exempel med hjälp av kategorier eller i form av uppföljning som 

uppmuntrande eller sanktionerande redskap (Foucault 1975/2017, 181–199). Designprincipen 

återkoppling i dess olika former upplevs i undersökningen som viktigt och något som ibland 

saknas, något som jag relaterar till teorier om användarupplevelse och hur designen kan vara 

ställningstagande och en utövare av härskartekniker (Nyberg & Wiberg 2015; Sharp et al. 

2015, 26–27). Genom att designen eller tekniken mer eller mindre framhäver olika funktioner 

och handlingsmöjligheter för användaren menar jag att tekniken tar ställning, vilket jag 

reflekterar kring genom att ta upp teorier om teknik som något som besitter agentskap och 

därmed även kan vara ställningstagande (se Ahn 2015; Bauchspies et al. 2006; Friedman 

1996; Jakobsson 2012). Detta blev i undersökningen tydligt när informanterna i sina försök att 

rapportera fick avslag eller blev skickade till en återvändsgränd – ett gränssnitt som inte 

legitimerar användarens handlingar ger en upplevelse av att inte bli tagen på allvar, och 

påverkar dessutom interaktionen människor emellan (Bardzell & Bardzell 2013). Utöver detta 

diskuteras rapporteringskategorier som ett maktgrepp från gränssnittets sida. Med ett synsätt 

på gränssnittet som en disciplinpräglad miljö blir rapporteringskategorier ett exempel på hur 

makt skapar kunskap och kan ha en produktiv verkan: användaren tilldelas makten att 

rapportera men begränsas samtidigt till godtyckliga kategorier och indoktrineras i vad som är 

normativt att rapportera eller inte (Franzén 2015, 90–91). Hur Foucaults teorier om att 

kunskap kan vara makt visar informanterna även genom att reagera på och reflektera över 

igenkänningsmönster i gränssnittet och hur dessa påverkar upplevelsen genom att vara 
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konsekventa respektive helt frångå sina mönster (se Foucault 1975/2017; Sharp et al. 2015, 

29). Det kan sägas att kontext och kulturell förförståelse, å ena sidan samverkar med designen 

och driver människans tänkande framåt, och å andra sidan till synes verkar för att undanhålla 

vissa handlingsmöjligheter inom rapporteringsskeendet (Dourish 2004; Jakobsson 2012). 

Båda dessa sidor medierar användarens interaktion med andra människor (Jakobsson 2012). 

 

Gällande användares upplevelse av rapportering av olämpligt innehåll på sociala medier visar 

undersökningen på hur användarens egenmakt spelar en central roll. Designprincipen 

återkoppling kommer återigen upp i hur det visar sig vara viktigt för informanterna med en 

transparens från plattformens sida: om rapporteringen faktiskt har genomförts och vad som 

sedan händer med den (Sharp et al. 2015, 26–27). Användarens upplevelse av att dennes 

handlingar spelar roll och kan ge konsekvenser är avgörande för användarens känsla av 

egenmakt och agentskap (Gonçalves et al. 2014; Lundmark 2016). När en uppgift helt enkelt 

inte går att genomföra, som i fallet med att ingen av informanterna lyckas genomföra en 

rapportering av en kanal på applikationen för Youtube, reagerar informanterna med 

frustration och vanmakt. Känslan av misslyckande kan sänka motivationen och 

initiativförmågan för framtida göranden och påverkar interaktionen, vilket utgör ett tydligt 

exempel på hur ett gränssnitt kan utöva makt och påverka användarens känsla av egenmakt 

(ibid.,). 

 

Diskussionen kring vem som bär ansvaret på plattformarna återkom bland informanterna, där 

den ena sidan betonade användarens makt att både skapa och påverka det användargenererade 

innehållet och den andra menade att det är plattformens ansvar att påverka kommunikationen 

i den mån den kan. Jag menar här att människans handlingsfrihet att rapportera kan ses som 

ett motstånd mot den makt som plattformen producerar genom att utöva disciplinering med 

givna hjälp av givna ramar och förutsättningar i gränssnittet (Foucault 1975/2017). Makt 

enligt Foucault är något som inte ägs utan utövas och kan i detta fall sägas flöda åt båda håll 

mellan människa och teknik (Franzén 2015, 90–91). 

 

En design eller ett gränssnitt kan för användarna verka som att det är något av naturen givet 

eller något som inte är möjligt att ifrågasätta, något som i praktiken påverkar människors 

kommunicerande och relationer till varandra. Med Foucaults synsätt att makt föder motstånd 

och därmed utövas i båda riktningar (Franzén 2015, 90–91) har användaren makten att avstå 

och välja bort applikationen om hen upplever obehag eller vanmakt i användandet. 

Användarens makt kontra gränssnittets makt blir ett växelspel eller flöde där det blir en fråga 
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om balans mellan de två och deras inverkan och ansvar över varandra. Den här uppsatsen 

visar på hur användarna i många fall upplever sig dra det kortaste strået, och trots att 

människan är skaparen av tekniken kan hon i många fall känna sig vanmäktig inför den.  

 

Vi lever fortfarande i en tid där den datoriserade tolkningen av världen inte har möjlighet att 

harmoniera med verkligheten och som Friedman (1996) säger ger det föga upprättelse att 

diskutera värdegrund med en dator. De sex teman som utkristalliserats med uppsatsens 

undersökning som grund, återkoppling, igenkänning, rapporteringskategorisering, 

användarens vilja att bli förstådd, ansvarsfrågan och när något inte går att rapportera talar 

alla för ett behov av förståelse för användarens mål och vägen som leder dit. En designer vill 

allt som oftast att det hen skapar ska användas och behöver därför se användaren, var hen 

kommer ifrån och var hen är på väg. Därför kommer den här undersökningen avslutningsvis 

fram till att designprinciper är viktiga aspekter att överväga i en design och att det i en 

designprocess är viktigt att se till användarupplevelse. 

 

6.1 Framtida forskning 
Att beforska användarupplevelsen och upptäcka mer om hur människan interagerar med 

teknik är något som troligen alltid kan generera nya upptäckter. I denna uppsats har tre 

informanters användarupplevelse av rapporteringsfunktionen på Instagram, Facebook och 

Youtube undersökts med hjälp av observationer och djupintervjuer, men ytterligare metoder 

hade kunnat vara lämpliga för att ge en mer mångfacetterad bild. Att med en etnografisk 

forskningsansats studera rapportering i en naturlig miljö och i autentiska situationer hade 

kunnat tillföra sociokulturella dimensioner och komma materialet närmare (Alvehus 2013, 

99–103). Att utföra studier över en längre tid och komplettera med en självrapporterande 

dagboksmetodik hade kunnat visa beteendemönster (Bell & Waters 2016, 207). Att ta ett kliv 

tillbaka och istället för att studera det isolerade fenomenet rapportering se en helhet och ta 

maktrelationer användare emellan i beaktande, eller låta vidare undersökningar kring vilken 

grad genomförd åtgärd ger följd för användarupplevelse för att ge en rikare kontext och 

kanske förklara orsakssammanhang. Utöver datainsamlingsmetoder kan även olika teoretiska 

ingångar tas i beaktning i framtida forskning, exempelvis en mer utvecklad analys kring 

aktör-nätverksteori (Ahn, 2015) i relation till Foucaults tankar.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1: Observationsschema 
Informanten informeras om  

• Studiens syfte 

• Personuppgiftshantering 

• Att ljudinspelning kommer pågå 

• Begreppet konfidentialitet 

 

Genomgång av hur studien går till 

• Studien utförs på en lånad telefon med ett för tillfället skapat anonymt konto 

• Informanten kommer få i uppgift att rapportera ett antal saker och ombeds att tänka 

högt, berätta vad som händer och hur de känner 

• Informanten ombeds att inte lägga fokus på vad som anmäls, då målet med studien är 

skeendet vid rapportering i sig 

 

Uppgifter 

• Facebook: 

• Anmäl en kommentar 

• Anmäl ett konto 

• Anmäl en sida 

• Instagram: 

• Anmäl en kommentar 

• Anmäl en bild 

• Anmäl ett konto 

• Youtube: 

• Anmäl en video 

• Anmäl en kommentar 

• Anmäl ett konto 

 

Detta tas upp: 

Klick räknas 

Ljudinspelning 

Observera/anteckna 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
• Har du anmält något på sociala medier förut? 

• Varför? 

• Hur upplever du det? (diskutera erfarenheter från observationen) 

• Var något svårt? Lätt? Vad skulle underlätta? 

• Vad tycker du om alternativen som finns för orsak till anmälan? 

• Föredrar du någon av anmälningsfunktionerna?  

• Varför? 

• Vad är viktigt för dig när du vill anmäla något? 

• Egna tankar och synpunkter 

 


