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Abstrakt
Allt fler fysiska produkter och tjänster blir idag digitaliserade, likaså sociala
konstellationer och sociala mötesplatser. Människor ägnar stor del av sin tid på
sociala plattformar där det kan handla om att kommunicera med vänner, skapa
nya bekantskaper eller underhålla sig med filmklipp. I takt med att användandet
av sociala plattformar har ökat har även mobbningen, som tidigare skett i fysisk
miljö, även förflyttat sig till sociala plattformar. Detta är ett samhällsproblem då
nätmobbning kränker och påverkar individers psykiska välmående negativt, där
ungdomar är den mest utsatta gruppen. En av utmaningarna ligger i att
individerna som utför kränkningar inte är medvetna om sitt agerande och vilka
konsekvenser det leder till, då kommunikationen sker asynkront och sociala
signaler som en ledsen blick inte är lika påtagliga genom en skärm.
Genom en designorienterad studie ämnade vi undersöka hur nätmobbning kan
förebyggas på sociala plattformar. Studien inleddes med en litteraturstudie där
befintliga designprinciper identifierades. Dessa designprinciper implementerades
i en prototyp för att testa hur väl de går att applicera på en existerande social
plattform, samt hur väl de fungerar i syfte att förebygga nätmobbning. Studiens
resultat bidrar till utökad kunskap kring hur designprinciperna kan implementeras
på sociala plattformar samt hur de kan designas för att förebygga nätmobbning.
Nyckelord: nätmobbning, sociala plattformar, designprinciper, förebyggande av
nätmobbning

Abstract
More and more physical products and services are today being digitized, as well
as social constellations and social venues. People spend a great part of their
time on social platforms where it's possible to communicate with friends, create
new acquaintances or get entertain through videos. As the use of social
platforms has increased, bullying that has taken place in the physical
environment has also shifted to social platforms. Cyberbullying is a problem
which not only affects society, but also the mental health of individuals, where
young people are the most vulnerable and exposed group for harassment. One
of the challenges lies in the fact that the individuals who perform harassments
are not aware of their behaviour and the consequences it causes as
communication occurs asynchronously and social signals such as a sad look are
not as apparent through a screen.
Through a design-oriented study, we intended to investigate how cyberbullying
can be prevented on social platforms. The study began with a literature study
where existing design principles were identified. These design principles were
implemented in a prototype to test how well they can be applied to an existing
social platform, as well as how well they work to prevent cyberbullying. The
results of the study contribute to increased knowledge of how the design
principles can be implemented on social platforms and how they can be
designed to prevent cyberbullying.
Keywords: cyberbullying, social platforms, design principles, cyberbullying
prevention
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1 Introduktion
Allt fler fysiska produkter och tjänster blir idag digitaliserade, likaså sociala
konstellationer och mötesplatser (Weider, Gole, Prabhuswamy, Prakash &
Shankaramurthy, 2016). I dagsläget är det utmanande för designers att designa
sociala plattformar för ungdomar (Ashktorab och Vitak, 2016) eftersom normer har
utvecklats bland ungdomar (Fitton, Bell, Read, Iversen, Little & Horton, 2014;
Prensky, 2001) samt att deras motiv för att använda dessa plattformar skiljer sig
avsevärt från vuxnas (Ashktorab & Vitak, 2016). Psykologiska faktorer spelar också
in då ungdomar är i ett stadie i livet där skapandet av identitet och självständighet
är prioritet (Steinberg & Morris, 2001). I detta stadie har ungdomar ett ökat
bekräftelsebehov och är betydligt mer tillgängliga för social påverkan än
jämförelsevis vuxna (Steinberg & Morris, 2001). Ungdomar har också ett större
riskbeteende vilket resulterar i vårdslöst ageranden som även kan ses online (Fitton
et al., 2014; Steinberg, 2008).
Tillgängligheten av digitala artefakter och den ökande populariteten av sociala
plattformar har bidragit till att mobbningen som tidigare skett i skolmiljö även sker
på internet (Ashktorab, 2016; Friends, 2016; Weider et al., 2016; Sabelle et al.,
2013). De utsatta kan inte komma undan förövaren ens i sitt egna hem, vilket ska
vara en trygghetszon (Friends, 2016; Bowler, Mattern & Knobel, 2015). Detta är ett
stort problem som påverkar den utsattes psykiska välmående negativt (Ashktorab,
2016; Friends, 2016; Dinakar, Jones, Havasi, Liberman & Picard, 2012).
40 procent av ungdomar i åldern 13-16 spenderar större delen av sin tid online på
sociala plattformar (Friends, 2016). 32 procent av dessa har blivit utsatta för
kränkningar, en eller flera gånger under året 2015 (Friends, 2016). Den vanligaste
kränkningen är nätmobbning vilket sker på sociala plattformar genom publicering
av bilder, samt via konversationer och elaka kommentarer (Ashktorab, 2016; Berne
& Frisén,2016; Bowler et al., 2015). Nätmobbning har blivit ett stort
samhällsproblem (Dinakar et al., 2012) som är svårt att förebygga (Weider et al.,
2016). Negativa effekter av nätmobbning är bland annat depression, ångest och den
kan till och med leda till självmord (Sugandhi, Pande, Chawla, Agrawal & Bhagat,
2015; O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Frekvensen för nätmobbning ökade inte
under år 2015 jämfört med år 2014, men där den förekommer expanderar med
tanke på den ständiga uppkopplingen på internet (Friends, 2016). Behovet av
insatser från vuxenvärlden är nödvändigt för att skydda ungdomar från de negativa
känslomässiga effekter som kränkning online orsakar (Ashktorab, 2016; Dinakar et
al., 2012). Nätmobbningen måste bromsas för att ungdomar skall känna sig trygga
när de vistas på sociala plattformar (Weider et al., 2016).
Friends (2016) skriver att ansvarig utgivare av en social plattform skall ta ansvar för
att förebygga möjligheten till nätmobbning. Tidigare studier visar på att det finns
användargenererade designprinciper för att förebygga nätmobbning på sociala
1

plattformar. Designprinciperna har inte applicerats på existerande sociala
plattformar (Bowler et al. 2015). Bowler et al. (2014) beskriver att det finns
bristande kunskap kring förståelsen för komplexiteten i sociala plattformar och att
design har/får konsekvenser. För att få ökad förståelse kring designprinciperna
utvärderar Bowler et al. (2015) de sju identifierade designprinciperna från Bowler
et al. (2014) mot ett värderingsramverk för sociala värden. Bowler et al.s, (2015)
utvärdering mot värderingsramverket mynnade ut i att sju designprinciper blev
fyra; designprincipen uppmärksamhet, designprincipen empati, designprincipen
egenmakt och designprincipen reflektion.
Trots tidigare forskning kring hur sociala plattformar kan designas för att förebygga
nätmobbning (Bowler et al., 2014; Bowler et al., 2015) har det enbart skett försök på
externa sociala plattformar (Ashktorab & Vitak, 2016; Fan, Wu & Bowler, 2016),
plattformar som inte har ett konkret samband med en existerande social plattform.
Eftersom de externa sociala plattformarna snarare fokuserat på efterarbete istället
för att förebygga nätmobbning (Ashktorab & Vitak, 2016; Fan, Wu & Bowler, 2016)
finns det fortfarande ett glapp i forskningen. Då det är många ungdomar som lider
av psykisk ohälsa på grund av nätmobbning (Ashktorab, 2016; Friends, 2016;
Dinakar et al., 2012) är det en viktig anledning till varför det krävs ytterligare
forskning kring att förstå hur existerande sociala plattformar skall designas för att
förebygga nätmobbning (Ashktorab & Vitak, 2016).
Vi avser därför att undersöka ovanstående problemområde utifrån följande
frågeställning:
Hur kan sociala plattformar designas för att förebygga nätmobbning?
Syftet med studien är att genom en designstudie utvärdera existerande
designprinciper med målsättning att förebygga möjligheten till nätmobbning.
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2 Litteraturstudie
Detta kapitel sammanfattar resultatet från litteraturstudien och presenterar litteratur
kring sociala plattformar, nätmobbning och designprinciper.

2.1 Sociala plattformar
Under det senaste årtiondet har sociala plattformar lockat miljontals användare
världen över och trängt djupt in i människors vardag (Van Dijck & Poell, 2013; Boyd
& Ellison, 2007). Sociala plattformar är kommunikationskanaler som härstammar
från Web 2.0 teknologier och som tillåter skapande och utbyte av
användargenererat innehåll (Ngai, Tao & Moon, 2015). Detta har möjliggjort en
kommunikation mellan användare genom exempelvis text, bild eller ljud (Ashktorab
& Vitak, 2016). En social plattform är en digital tjänst som möjliggör gemenskap,
delning av innehåll, diskussion, skapandet av personliga profiler, kontaktnät,
tillgång till andras profiler och att skicka meddelande mellan användare
(Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre, 2011; Boyd & Ellison, 2007).
Användarnas profiler kan exempelvis innehålla någon form av information,
videoklipp eller bilder (Boyd & Ellison, 2007).
Tillkomsten, utvecklingen och tillgängligheten av sociala plattformar har förändrat
det sätt som människor kommunicerar och interagerar med varandra. (Ngai et al.,
2015). De flesta sociala plattformar stödjer bevarandet av existerande sociala
nätverk, medan några även hjälper människor att knyta nya kontakter med
främlingar som exempelvis har liknande intressen (Boyd & Ellison, 2007). Det finns
även sociala plattformar som tillgodoser olika målgrupper, medan andra är
baserade på att locka människor exempelvis genom ett gemensamt språk, religion
eller sexualitet (Boyd & Ellison, 2007). För barn och ungdomar är sociala
plattformar framförallt en plats för socialt umgänge och underhållning, och att
använda sociala plattformar är en av deras vanligaste aktiviteter (Friends, 2016).

2.2 Funktionaliteter av sociala plattformar
I Kietzmann et al. (2011) beskrivs fyra funktionaliteter som ligger till grund för en
social plattform. Dessa olika funktionaliteter används för att förstå hur sociala
plattformar är uppbyggda och hur de kan användas (Kietzmann et al., 2011).
Funktionaliteterna är bidragande till en fungerande social plattform, eftersom det
bidrar till att användare känner gemenskap, delaktighet och kontroll över sitt
innehåll (Kietzmann et al., 2011).
Funktionaliteten dela innebär att distribuera, ta emot och utbyta någon annans
innehåll till andra användare på den sociala plattformen (Kietzmann et al., 2011).
Utbytet av innehåll mellan användare är ofta det som avgör att användare känner
gemenskap (Kietzmann et al., 2011). Innehållet som delas kan vara av olika
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karaktär, och kan porträtteras genom bilder, musik, länkar, texter et cetera
(Kietzmann et al., 2011). Eftersom delning av innehåll sker publikt är det en
funktionalitet som bidrar till att fler människor kan se innehållet och sedan spridas
vidare. (Bowler et al., 2015; Slonje et al., 2012). För att användare skall inse vilken
påverkan spridning kan ha är det viktigt att information förmedlas till användare
innan de har delat innehållet (Dinakar et al., 2012).. Då får användarna möjlighet att
tänka över sina beslut innan de utför handlingen (Dinakar et al., 2012).
Funktionaliteten publicera innebär att göra eget innehåll tillgängligt för
allmänheten. Det kan exempelvis handla om att publicera bilder, texter, filmer,
musik, eller liknande på sociala plattformars flöden (Kietzmann et al., 2011). Detta
innebär att bilder på en individ kan publiceras utan individens vetskap om att det
hamnar i ett flöde, om den ej taggats (Ashktorab & Vitak, 2016). Det krävs därmed
någon form av egenmakt för användare där de kan filtrera vad som tillåts att
publiceras på deras flöden, samt någon form av riktat meddelande mot användare
innan de lägger ut bilder på andra individer (Ashktorab & Vitak, 2016). Det
problematiska med meddelanden som är riktade mot användare är att få
användarna att läsa det (Bowler et al., 2015).
Funktionaliteten chatta innebär att kommunicera med en eller fler användare i en
sluten konversation och är ofta huvudsyftet på en social plattform (Kietzmann et al.,
2011). Konversationens syfte kan vara varierande och kan exempelvis handla om att
möta nya människor, känna gemenskap genom intressen eller debattera
samhällsfrågor (Kietzmann et al., 2011). Tidigare forskning kring
användarbeteenden i privata chattar på sociala plattformar visar att det är
problematiskt att bearbeta nätmobbning både tekniskt och genom design, detta
eftersom mobbning sker privat mellan användare (Toriumi et al., 2015). För att
minska risken för nätmobbning behövs sociala plattformars chattfunktionaliteter
för avsändare och mottagare förtydligas (Toriumi et al., 2015).
Funktionaliteten kommentarer innebär att användare kan lägga kommentarer på
inlägg som andra användare publicerat. Inläggen kan vara av olika karaktär och kan
innehålla bilder, musik, länkar, texter et cetera (Kietzmann et al., 2011). Sårande
eller elaka kommentarer är den nätmobbningsform som flest barn och ungdomar
varit med om via sociala plattformar (Bowler et al., 2015; Friends 2016). När
kommentarer på inlägg sker publikt och kommentaren tenderar att involvera
känsliga ämnen som kan vara personliga behövs någon form av ytterligare
granskning (Dinakar et al., 2012). Om samma kommentar även har en negativ klang
och innehåller svordomar, kan kombinationen av oförskämdhet och personliga
påhopp vara mycket sårande (Dinakar et al., 2012).
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2.3 Nätmobbning
Nätmobbning är en benämning som används när människor utsätts för mobbning på
internet (Berne & Frisén, 2016; Silva, Rich, & Hall, 2016; Bowler et al., 2015).
Nätmobbning sker genom olika medier såsom e-post, chat, sms, spel och sociala
medier (Friends, 2016; Bowler et al., 2015). Det finns flertalet olika definitioner av
begreppet nätmobbning, men de skiljer sig i detaljgrad. För att det skall benämnas
som mobbning krävs det att kränkningen upprepas (Berne & Frisén, 2016). Dinakar
et al. (2012) beskriver att nätmobbning är trakasserier på sociala medier, medan
Ashktorab (2016), Berner och Frisén (2016) och Weider et al. (2016) lyfter det till
att förekomma på alla enheter som är uppkopplade mot internet oberoende av
plattform. Mobbning sker via delning av information, filmer eller bilder, upprepade
kränkande eller sårande kommentarer samt att den utsatte känner sig underlägsen
gentemot sin förövare (Ashktorab, 2016; Berne & Frisén, 2016; Friends, 2016;
Weider et al., 2016).
Användningen av digital teknik är en bidragande faktor till nätmobbning eftersom
det möjliggör för användare att ständigt vara uppkopplad till sociala plattformar och
därför kan nätmobbning med lätthet upprepas. (Bowler et al., 2015). Nätmobbning
kan pågå dygnet runt och var än offret befinner sig (Berne & Frisén, 2016).
Nätmobbaren kan vara anonym och det som läggs ut på nätet kan nå många
individer (Ashktorab, 2016). Detta bidrar till att den som blir nätmobbad ofta blir
ordentligt utsatt. (Ashktorab, 2016; Berne & Frisén, 2016). Nätmobbning är den
vanligaste risken ungdomar utsätts för på internet och mer än hälften av alla
ungdomar berättar inte för sina föräldrar att de har blivit utsatta för nätmobbning
(Silva et al., 2016).
Anonymiteten som flertalet webbplatser erbjuder möjliggör för nätmobbning
eftersom mobbare kan dölja sin identitet från sina offer (Ashktorab, 2016). På till
exempel Twitter kan användare skapa användarkonton som inte behöver vara
ansluten till användarens verkliga identitet (Ashktorab, 2016). Med tanke på den
grad av frihet internet erbjuder är det i dagsläget svårt att förebygga nätmobbning
på ett effektivt sätt (Wieder et al., 2016).
Mobbning både på och utanför internet kännetecknas av tre egensksper: intentionen
att skada, repetition av kränkningen och obalans i makt mellan offer och förövare
(Berne & Frisén, 2016; Bowler et al., 2015). Intention att skada innebär att de
handlingar som nätmobbaren utför ämnar skada den utsatte individen (Berne &
Frisén, 2016). Repetition av kränkning innebär att det krävs att förövaren utsätter
offret för upprepade kränkningar för att det ska räknas som nätmobbning (Berne &
Frisén, 2016; Dinakar et al 2012). Obalans i makt innebär att den som är utsatt för
nätmobbning upplever sig vara i underläge och har svårt att försvara sig gentemot
förövaren (Berne & Frisén, 2016). Kriteriet Repetition bör omdefinieras när det
gäller nätmobbning eftersom en elak kommentar eller bild kan publiceras och
5

därefter få flertalet “gilla-markeringar” eller “delas” och spridas vidare (Berne &
Frisén, 2016). Även Slonje et al. (2013) lyfter denna aspekt och kallar det för
snöbollseffekten. Detta bidrar till att även kränkningar på internet som sker endast
en gång kan få nytt uppsving, utanför förövarens intention (Berne & Frisén, 2016;
Slonje et al., 2013).

2.4 Sociala plattformar och nätmobbning
Nätmobbning på sociala plattformar kan ske på olika sätt och genom olika
funktionaliteter (Berne & Frisén, 2016). Sociala medier är den kanal där flest har
blivit utsatta för nätmobbning (Ashktorab, 2016; Friends, 2016). Sociala plattformar
ger människor möjlighet att enkelt kommunicera och dela erfarenheter, samtidigt
har de etablerats som verktyg för nätmobbning (Ashktorab & Vitak, 2016). De
vanligaste sätten som nätmobbning sker på sociala plattformar är genom
publicering och delning av bilder och filmer samt via chattkonversationer och elaka
kommentarer (Ashktorab, 2016; Berne & Frisén, 2016; Bowler et al., 2015), till
skillnad från spel, där nätmobbning främst sker verbalt genom kränkande ord
(Friends, 2016).
Allt fler minderåriga använder sociala plattformar för att kommunicera med andra,
detta är på grund av populariteten och tillgängligheten av mobila enheter
(Ashktorab, 2016; Toriumi, Nakanishi, Tashiro & Eguchi, 2015). Även om
minderåriga kan fördjupa sina relationer genom kommunikation via sociala
plattformar, kan kommunikation på sociala plattformar medföra risker som
nätmobbning (Toriumi et al., 2015). För att skapa en säker miljö att vistas inom på
sociala plattformar är det viktigt att de utformas så att användare kan reflektera
över sina beslut (Bowler et al., 2015; Dinakar et al., 2012).

2.5 Designprinciper
Bowler et al. (2014) presenterar sju användargenererade designprinciper för att
förebygga nätmobbning på sociala plattformar. Bowler et al. (2014) lyfter att det
finns ett gap i förståelsen av komplexiteten på sociala plattformar och att design
har/får konsekvenser för hur användare uppfattar sitt beteende på internet. Dessa
designprinciper arbetades fram genom en deltagarundersökning där deltagarna,
utifrån sina egna erfarenheter, konstruerade olika scenarion kopplade till
nätmobbning (Bowler et al. 2014). Deltagarna fick sedan designa sina lösningar och
applicera dem i scenarion innehållande händelseförlopp för att se hur de skulle vara
inbäddade i en tänkt kontext (Bowler et al., 2014). Lösningarna resulterade i
externa applikationer, en applikation som inte har ett konkret samband med en
existerande social plattform, som på ett eller annat sätt i efterhand visat sig främja
psykiskt välbefinnande och positivt påverka självkänsla (Bowler et al., 2014). Detta
resulterar i att förebyggande av nätmobbning blir sekundärt och det primära blir
istället bearbetningen av händelsen.
6

De användargenererade designprinciperna har analyserats genom en tillämpning av
ett värderingsramverk för att undersöka dess sociala inverkan (Bowler et al., 2015).
Analysen använde sig inte av en prototyp utan utgick enbart från vad deltagarna i
undersökningen hade kommit fram till. (Bowler et al., 2015). Från analysen av
värderingsramverket framkom det att fyra av sju designprinciper hade positiv social
inverkan, resterande riskerade istället att leda till negativ social inverkan (Bowler et
al., 2015). De fyra designprinciper med positiv social inverkan var designprincipen
uppmärksamhet, designprincipen empati, designprincipen egenmakt och
designprincipen reflektion (Bowler et al., 2015). Fan et al. (2016) har implementerat
de fyra ovan nämnda designprinciperna i en prototyp. Prototypen är i form av en
applikation med syftet att skapa en miljö med positiv social inverkan bland
användarna av applikationen (Fan et al., 2016). I följande avsnitt beskrivs varje
designprincip mer i detalj.

2.5.1 Designprincip uppmärksamhet
Designprincipen uppmärksamhet innebär design som fångar uppmärksamheten hos
nätmobbare (Bowler et al., 2015). Detta innebär att viktiga meddelanden angående
förebyggande av mobbning skall vara framträdande, tydliga och irriterande för att
nätmobbare skall märka det (Bowler et al. 2015).
Ashktorab (2016) belyser vikten av att uppmärksamma användare innan de delar
innehåll eller information som berör andra individer eftersom det kan leda till att de
utsatta känner känslomässig stress, exempelvis depression. Uppmärksamhet är en
process av urval och selektiv bearbetning, som krävs på grund av att hjärnan har en
begränsad kapacitet att behandla information (Wood et al., 2006). Weider et al.
(2016) beskriver en teknisk lösning som upptäcker olämpligt innehåll och därefter
genererar ett meddelande för att uppmärksamma och varna användare att
innehållet är olämpligt att dela, men det nämns inte hur meddelandet skall designas.
Det behövs någon slags dynamisk förändring för att uppmärksamma användare
(Vertegaal, Shell, Chen & Mamuji, 2006; Wood et al., 2006). Ett exempel på att
uppmärksamma användare är popup-fönster, en ruta som kommer framför övrigt
system, med innehåll riktat mot användarna (Vertegaal et al., 2006). Detta för att
tidigare moment av en digital tjänst kan påverka var användare lägger fokus på
displayen eller tidigare stimuli som användare aktivt försökt ignorera (Wood et al.,
2006). Designelement som är kopplade till användare som exempelvis text där
användarens namn lyfts fram genom ett meddelande, kan bidra till att användare
känner sig iakttagna och bidrar till att de läser meddelandet (Bowler et al., 2015).
Designers bör ta hänsyn till hur designens struktur skall relatera till målgruppen
(Wood et al., 2006). Väl designad uppmärksamhet innebär att de representerade
elementen sticker ut naturligt från resterande element (Wood et al., 2006).
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2.5.2 Designprincip empati
Designprincipen empati innebär design som kan göra smärta och sorg konkret, vilket
gör att nätmobbare och deras anhängare ser hur offret av nätmobbning får lida
(Bowler et al., 2015). Principen exemplifieras genom att designen skall visa hur
nätmobbarens offer lider, där syftet är att få nätmobbaren att sluta med
nätmobbning (Bowler et al., 2015). Det är svårt att applicera denna designprincip
eftersom nätmobbning kan leda till exponering av offret eller att de som blir utsatta
av nätmobbning inte vill visa att de blir utsatta (Bowler et al., 2015). Fan et al.
(2016) skapade en prototyp för att stödja användare i efterhand när nätmobbning
har skett, detta genom att skicka stödjande emojis och meddelanden till den utsatte.
För att designa för empati krävs det att användaren som skickar meddelandet
förstår innebörden av vad meddelandet kan mynna ut i innan det skickas
(Ashktorab & Vitak, 2016).
För att förhindra mobbning krävs det att mobbaren inser att den har gjort fel eller
känner någon typ av ånger (Berner & Frisén, 2016; Bowler et al., 2015; Owusu &
Zhou, 2015; Slonje et al., 2012). Att förövaren känner avsaknad av ånger, skuld eller
skam jämfört med traditionell mobbning kan bero på anonymiteten av offret eller
förövaren (Ashktorab, 2016; Berner & Frisén, 2016; Slonje et al., 2012). Det kan
även bero på andra mekanismer som ofullständig kommunikation, asynkronitet,
inre monolog och splittrad rollsuppfattning (Berne & Frisén, 2016).
Om förövaren inte ser offret kan förövaren känna avsaknad av konsekvenser som
förövaren utsätter offret för (Berner & Frisén, 2016; Bowler et al., 2015; Slonje et al.,
2012). Detta kan samtidigt var en fördel för offret då förövaren inte ser hur offret
påverkas och förlorar motivationen att kränka (Bowler et al., 2015; Slonje et al.,
2012). Majoriteten av problematiken är dock kopplat till avsaknaden av empati
vilket leder till att nätmobbningen fortlöper under en längre tid än traditionell
mobbning (Bowler et al., 2015; Slonje et al., 2012).
Genom att kommunicera offrets lidande till förövaren kan förövaren bli medveten
om sitt agerande och känna ånger, förutsatt att designen lyckas kommunicera sorg
och smärta på ett effektivt sätt utan att exponera offret (Bowler et al. 2015). Ett
problem med att låta förövaren ta del av den utsattes lidande kan vara att förövaren
istället för att känna empati känner en större motivation att fortsätta
nätmobbningen (Bowler et al., 2015)
Owusu och Zhou (2015) lyfter åskådarrollen i ett nätmobbningsammanhang och hur
åskådare kan påverka förövaren och uppmana till empati. Ungdomar, som åskådare
på plattformar är i allmänhet villiga att hjälpa till att motarbeta nätmobbning genom
ett indirekt ingripande genom funktionaliteter på plattformar, exempelvis genom att
anmäla förövaren eller att blockera vänner som avsiktligt kränker andra på sociala
plattformar (Bowler et al.,2015; Owusu & Zhou, 2015). De föredrar indirekta
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ingripanden som sker anonymt, då de känner oro att förövaren även skall angripa
dem som resultat av deras ingripande (Bowler et al.,2015; Owusu & Zhou, 2015).

2.5.3 Designprincip egenmakt
Designprincipen egenmakt innebär designelement som avser att rätta till och justera
obalanserad makt (Bowler et al., 2015). För att designa egenmakt på sociala
plattformar krävs det att användare själva kan styra över vad som tillåts visas på
deras flöden (Ashktorab & Vitak, 2016). Bowler et al. (2015) föreslår vuxna insatser
genom att vuxna lägger stödjande meddelande eller varnar nätmobbarna att vuxna
iakttar deras beteende, men detta exempel stöder snarare nätmobbning i efterhand
än att förebygga den.
Eftersom det i dagsläget kan uppstå obalans i makt på sociala plattformar när
nätmobbare utsätter sina offer för nätmobbning blir det svårt att skydda sig mot
mobbningen (Berne & Frisén, 2016; Bowler et al., 2015). Detta behöver inte
innebära att design av sociala plattformar skall ha en bestraffande design, utan
istället bör den riktas mot empati och mognad för att stärka personligt inflytande
bland användarna (Bowler et al., 2015).
Det krävs därmed någon form av egenmakt för användare där de kan filtrera vad
som tillåts att publiceras på deras flöden, samt någon form av riktat meddelande
mot användare innan de lägger ut bilder på andra individer (Ashktorab & Vitak,
2016). Det problematiska med en design som ger användare egenmakt är att de
själva behöver ställa in de ord som behöver blockeras då alla användare är olika och
systemen inte tillräckligt smarta (Bowler et al., 2015).

2.5.4 Designprincip reflektion
Designprincipen reflektion avser design som skapar en paus, för att sakta ner
användare, och ge chans till eftertanke (Bowler et al., 2015). Detta för att
användarna skall kunna överväga konsekvenserna av sina handlingar (Bowler et al.,
2015). Dessa designlösningar är avsedda att leda till att användarna reflekterar över
sina egna känslor, motivationer och värderingar på internet (Bowler et al., 2015).
Reflekterande användargränssnitt syftar till att förebygga nätmobbning genom att
få nätmobbaren att ompröva sina handlingar och reflektera över dem (Ashktorab &
Vitak, 2016). Detta genom att visa potentiella konsekvenser av vad handlingarna
kan leda till (Ashktorab & Vitak, 2016). Weider et al. (2016) lyfter att de flesta offren
som blir utsatta för nätmobbning inte har mod att öppet diskutera sina berättelser
och väljer att inte avslöja vad som har hänt. Detta bidrar till att de utsatta offren tar
till ofrivilliga åtgärder i sina liv (Weider et al., 2016), som exempelvis självmord
(Sugandghi et al., 2015; O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Därför är det viktigt att
förebygga nätmobbning innan något händer, samt att varna användare som
nätmobbar innan de uppför sig olämpligt gentemot andra användare (Weider et al.
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2016). Weider et al. (2016) belyser ett exempel på en applikation där användarna
varnas och tillåts att tänka igenom och överväga sina beslut innan de genomför dem.
Detta gjorde att 93 procent av användarna ändrade sig eftersom de insåg att deras
beteende och handlingar var olämpliga (Weider et al., 2016).
Tambosi et al. (2015) beskriver att det inte finns några särskilda anvisningar om hur
ungdomar skall agera på internet. De kan sakna insikt till att göra lämpliga val och
kan på så vis ha svårigheter att avgöra ifall något är kränkande eller inte (Tambosi et
al., 2015). 86 procent av barn i åldern 9-16 upplever att pedagoger blandar sig i och
styr deras internetanvändning i skolan (Berne och Frisén, 2016). En bidragande
anledning till detta handlar om att pedagoger har infört regler vad eleverna får göra
på internet under skoltid (Berne & Frisén, 2016). Ungdomarna är överlag kunniga om
säkerhet på internet (Bowler et al., 2015; Bris, 2014) och upplever snarare en brist på
möjligheter till reflektion kring hur de kan agera på ett tryggt sätt (Berne & Frisén,
2016).
För att uppmuntra till positiva digitala beteenden på internet krävs det att
gränssnitten designas så att användarna får tid att reflektera (Dinakar et al., 2012).
Ett reflekterande användargränssnitt kan bidra till att förebygga spridningen av
sårande och förolämpande beteenden på internet (Dinakar et al., 2012). De två
nyckelkomponenterna i ett reflektivt användargränssnitt involverar robust teknik,
för att effektivt upptäckta nätmobbning, samt ett gränssnitt som uppmuntrar
användarna att reflektera över sitt beteende och sina val på sociala plattformar
(Dinakar et al., 2012).
Dinakar et al. (2012) lyfter tre koncept för utövare av reflektiv design: reflection in
action, reflection on action och ladders of reflections. Reflection in action innebär att
reflektera över sitt beteende när exempelvis en bild skall delas, detta för att
optimera åtgärderna omedelbart i förebyggande syfte (Dinakar et al., 2012).
Reflection on action innebär att användare reflekterar efter händelsen för att
granska, analysera och utvärdera situationen för att återigen tänka igenom om
deras beteende och utförande är lämpligt (Dinakar et al., 2012). Ladders of
reflections innebär att varje handling följs av reflektion och varje reflektion följs av
åtgärder på ett återkommande sätt (Dinakar et al., 2012).

2.6 Sammanfattning
Genom litteraturstudien upptäcktes behovet av att förebygga nätmobbning på
existerande sociala plattformar genom design, detta eftersom de lösningarna som
nämnts i dagsläget är tekniskt orienterade och att designlösningar främst formats
för att i efterhand stödja de som blivit utsatta (Ashktorab & Vitak, 2016; Fan et al.,
2016). En annan anledning är att nätmobbning kan ha förödande konsekvenser för
de som blir utsatta (Berne & Frisén, 2016; Sugandghi et al., 2015; O’Keeffe & ClarkePearson, 2011). Ur litteraturstudien har fyra användargenererade designprinciper
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identifierats om hur nätmobbning kan förebyggas (Bowler et al., 2015). Fan et al.
(2016) prototyp har aldrig utvärderats och likt Bowler et al.s (2015)
designlösningar fokuserar den snarare på ökad självkänsla efter att mobbning har
skett än på minskad möjlighet för mobbning. I tabell 1, sammanfattas de
användargenererade designprinciperna med respektive utmaning, samt dess
föreslagna designlösning från Bowler et al. (2015).
Designprincip

Adresserar
designutmaningen

Genom designlösningen

Designprincip
uppmärksamhet

Att uppmärksamma
användaren

Högljudda anti-mobbnings meddelanden
med utstickande färg och form.

Designprincip
empati

Att få användare att känna
empati.

Designelement som kommunicerar
känslor, genom exempelvis känsloikoner.

Att skapa kontroll över vad
användare tar del av, samt för
vad som kan förmedlas.

Förespråkar vuxet initiativ genom att de
gör sig hörda i kommentarsfältet när
nätmobbning har skett. Detta för att
uppmärksamma mobbaren att de är
närvarande.

Att få användare att tänka över
om deras innehåll är lämpligt.

Popup-ruta med varning att innehållet kan
innehålla nätmobbning, 10 sekunders
nedräkning för att få användaren att
reflektera.

Designprincip
egenmakt

Designprincip
reflektion

Tabell 1, Sammanfattning av designprincip, designutmaning & designlösning från
bowler et al. (2015).
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3 Metod
Detta kapitel beskriver den ansats och de metoder som använts i studien. Vidare beskrivs
litteraturstudie, prototyp, utvärdering, urval, analys av utvärdering och etiskt
förhållningssätt. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.

3.1 Metodansats
Studien ämnar undersöka hur sociala plattformar kan designas för att förebygga
nätmobbning. För att besvara frågeställningen behövdes användarnas ageranden
och tankar förstås, samt hur deras användning av sociala plattformar skapade
förutsättningar för nätmobbning. Eftersom studiens fokus låg på att undersöka hur
sociala plattformar kan designas för att förebygga nätmobbning, utformades studien
som en designstudie (se figur 1). Enligt Hevner, March, Park & Ram (2004) innebär
en designstudie att undersöka ett identifierat problem genom att designa och
utvärdera en prototyp. En litteraturstudie är en grundläggande del av en
designstudie då den tillför både kontextuella insikter och en teoretisk kunskapsbas
kring problemområdet (Hevner et al., 2004). Nästa centrala steg i en designstudie är
prototypen, vilket används som ett verktyg för att konkretisera idéer som kan
utvärderas och omsättas till ny kunskap (Hevner et al., 2004). Prototypen är i detta
fall endast ett verktyg för att visa på hur Bowlers et al.s (2015) designprinciper kan
appliceras på existerande sociala plattformar och för att testa om designprinciperna
fungerar i syfte att förebygga nätmobbning.
För undersökningens datainsamling har en kvalitativ ansats valts då observationer
och intervjuer är väsentliga för att förstå användarens tankar och ageranden
(Myers, 2013). Denscombe (2014) och Myers (2013) beskriver att observation
lämpar sig vid interaktion mellan människor för att identifiera handlingar,
reaktioner och språkbruk. Eftersom vi använde oss av kompletterande intervjuer
kunde det ge ytterligare förståelse kring användarens ageranden. Vi kunde precisera
frågor utifrån testet då vi observerade deltagarna.
Studiens första steg var att genomföra en litteraturstudie för att identifiera begrepp
och studiens kontext samt skapa en kunskapsbas av relaterade studier inom
området. Från litteraturstudien identifierades fyra användargenererade
designprinciper för att förebygga nätmobbning på sociala plattformar, som inte
tidigare hade utvärderats på existerande sociala plattformar. Därefter designades en
prototyp utifrån dessa designprinciper genom att applicera dem på en existerande
social plattform. Vidare utvärderades designprinciperna med hjälp av prototypen
för att se hur de kunde appliceras på existerande sociala plattformar, samt om
designprinciperna kunde bidra till att förebygga nätmobbning. För att utvärdera
prototypen användes test med kompletterande intervjuer där ungdomar i åldern
12-16 deltog. Genom utvärderingen av prototypen kunde studiens frågeställning
besvaras. Studiens resultat bidrar med hur Bowler et al.s (2015) designprinciper
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kan appliceras på existerande sociala plattformar samt att de kan förebygga
nätmobbning. I figur 1 illustreras studiens tillvägagång.

Figur 1, Översikt över uppsatsens designstudie.

3.2 Litteraturstudie
En litteraturstudie utförs för att skapa förståelse kring ett ämne, samt för att
kartlägga problemområden (Rienecker & Stray Jørgensen, 2012). Litteraturstudien
genomfördes för att undersöka tidigare forskning inom området som har bedrivits
och för att informera prototypen. I litteraturstudien identifierades fyra
användargenererade designprinciper som inte utvärderats på existerande sociala
plattformar.
I litteraturstudien söktes det efter publikationer inom HCI och Computers in Human
Behavior. Artiklar som har använts har bland annat hämtats från journaler som
berört ämnen informatik och mänskliga faktorer och deras relation till varandra,
exempelvis CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. För att få
en bättre förståelse för de mänskliga beteenden som ligger till grund för mobbning
som fenomen valde vi även att titta på andra ämnesområden som psykologi och
pedagogik där nätmobbning och mobbning har varit aktuellt under många år.
Använda sökmotorer i studien har varit Google Scholar, högskolebiblioteket i
Halmstad sökmotor OneSearch, ACM digital library och IEEE Xplore. I sökningen av
databaser användes nyckelord som: Cyberbullying, Designing Cyberbullying
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Mitigation, Cyberbullying Prevention, Cyberbullying and Social media, Social media,
Social platform, Online harassment. I urvalet av artiklar spelade följande faktorer in:
författarens forskningsfält och artikelns relevans för frågan.

3.3 Prototyp
För att utvärdera de identifierade designprinciperna skapades en interaktiv
prototyp baserat på dessa designprinciper. En prototyp är representation för den
tänkta designlösningen som användare kan interagera med för att visa dess
lämplighet (Warfel, 2009). En prototyp som uppmuntrar till interaktion ökar
möjligheten till att användare förstår prototypens funktionalitet (Warfel, 2009). Att
utvärdera mot en prototyp har en vital roll i en designorienterad ansats (Hevner et
al., 2004). En prototyp som används inom designforskning är vanligtvis inte en
färdig produkt, utan den används snarare för att väga konsekvenserna i förhållande
till idéer för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar (Hevner et al., 2004).
Prototypen användes som en representation av en existerande social plattform,
Instagram, innehållande de funktionaliteter som utgör en social plattform. De fyra
designprinciperna som identifierats från litteraturstudien applicerades i prototypen
för att generera ny kunskap. Detta gjordes för att undersöka brister, samt för att se
om designprinciperna kunde appliceras på en existerande social plattform samt om
designprinciperna fortfarande bidra till förebyggandet av nätmobbning även på
existerande sociala plattformar. Prototypens beskrivs närmare i avsnitt 4.

3.4 Utvärdering
I en designorienterad studie är utvärdering en viktig del eftersom prototypens
nytta, kvalitet och effekter testas (Hevner et al., 2004). För att en prototyp skall
kunna utvärderas behöver den inte vara en färdigutvecklad artefakt, utan det räcker
att den uppfyller de grundläggande kraven för att kunna genomföra det som
undersöks (Hevner et al., 2004). Prototypen som testades och utvärderades var en
interaktiv prototyp innehållande de funktionaliteter som kan användas till
nätmobbning. Baserat på Ashktorab och Vitak (2016) rekommendationer
utvärderades prototypen genom att se på hur väl designen fungerade i
förebyggande syfte, istället för att bearbeta den när nätmobbning väl har skett. För
att utvärdera den framtagna prototypen observerades användarna under
interaktion med den interaktiva prototypen och intervjuades sedan i en
kompletterande intervju. De kompletterande intervjuerna som utfördes efter att
testen med prototypen var klara skedde i formatet semistrukturerade intervjuer.
Semistrukturerade intervjuer möjliggör för moderatorn att använda sig av
förberedda frågor och under intervjuerna vidareutveckla frågorna beroende på
deltagarens svar (Myers, 2013). En intervjuguide (se bilaga 3) skapades till de
kompletterande intervjuerna för att bidra till att besvara undersökningens
frågeställning. Think aloud tillämpades under själva testet för att få så mycket
information kring deltagarnas agerande och tankar som möjligt.
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Traditionellt tillämpas think aloud inom psykologiska och pedagogiska
undersökningar på kognitiva processer, men den kan även användas för att ta fram
ny kunskap för design av digitala artefakter (Jaspers, Steen, Van Den Bos & Geenen,
2004). Think aloud lämpade sig eftersom det bidrog till att användarens tankar och
uppfattningar kring utformningen av prototypens designlösning framfördes.
Think aloud är en teknik som kräver att användaren som testar prototypen berättar
vad användaren tänker samtidigt som denne utför en uppgift (Jaspers et al., 2004;
[1]). Detta innebar att deltagarna som testade prototypen gav löpande kommentar
på sina handlingar. Think aloud valdes för att se hur individerna som testade
prototypen reagerade på de designelement som designprinciperna medförde för att
förebygga nätmobbning. Observation utfördes samtidigt som think aloud för att ta
del av deltagarnas agarenaden. Under testet spelades även ljud in för att kunna
analysera materialet. För att arbeta efter Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska
principer om konfidentialitetskravet, används fiktiva namn på deltagarna i
presentationen av resultaten.
Uppgifterna som deltagarna utförde enskilt under studiens utvärdering var
kopplade till de olika designprinciperna (se bilaga 2). När prototypen testades fick
deltagarna både fritt och uppstyrt använda prototypen, samtidigt som de berättade
vad de tyckte. En av uppgifterna som deltagarna fick genomföra var att de skulle
dela en annan användares bild. När deltagaren hade klickat på dela kom en popupruta fram som var ett av designelementen som vi applicerat på prototypen i studien.
Detta för att testa om uppmärksamhet fungerade till att ändra användares beteende.
Efteråt ställdes frågor riktade mot designprinciperna som utvärderades för att få
mer detaljerad information och tankar kring designens utformning (se bilaga 3).
Testen höll på i cirka 30 minuter och de efterföljande intervjuernas längd var cirka
45-60 minuter per deltagare.
3.4.1 Urval
Eftersom studien syftade till att förstå hur nätmobbning kan förebyggas genom
design, valdes den målgrupp som främst blir utsatta för nätmobbning. Det är
ungdomar i åldern 12-16 som blir mest utsatta vilket även går i relation med att de
är de mest frekventa användarna av sociala plattformar (Ashktorab & Vitak, 2016;
Friends, 2016). Utvärderingen utfördes med 13 deltagare i varierande åldrar mellan
12-16 (Se tabell 2). Ungdomarnas relation till oss var varierande där några
ungdomar var släktingar, några var grannar, några var bekanta och några var helt
okända sedan tidigare. Kravet för deltagandet var att ungdomarna skulle ha rätt
ålder, målsmans godkännande, att de skulle använda sociala medier på en daglig
basis samt att de skulle vara bekanta med hur Instagram används för att
användnings problem inte skulle vara en störande eller avgörande faktor i
utvärderingen.
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Den typ av sociala plattformar som nätmobbning sker främst på är sociala medier
(Friends, 2016). Därav applicerades designlösningen på Instagram, vilket efter Kik,
är det största och mest utsatta sociala mediet (Ashktorab & Vitak, 2016; Friends,
2016). Varför Instagram valdes framför Kik är för att Instagram har fler av
funktionaliteterna där nätmobbningen sker, vilket gav oss en bredare bas att testa
de olika designlösningarna på som identifierats utifrån designprinciperna.
Namn

Ålder

Adam

13 år

Anna

15 år

Christin

14 år

Clara

12 år

Emil

13 år

Emmy

15 år

Henrik

13 år

Jesper

15 år

Lisa

16 år

My

14 år

Oscar

13 år

Rebecca

14 år

Sara

16 år
Tabell 2, Deltagare.

3.5 Analys av utvärdering
En analys genomfördes av det insamlade empiriska materialet från utvärderingen.
Analysen utfördes för att få en ökad förståelse kring det insamlade materialet. För
att analysera materialet tillämpades tematisk analys, vilket innebär att strukturera
det insamlade materialet efter olika teman och därefter sammanfatta resultatet
utifrån det (Myers, 2013).
Det insamlade materialet transkriberades för att kunna skapa en beskrivning och
kategorisering av materialet. För att analysera det empiriska materialet och för att
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skapa en utgångspunkt för den tematiska analysen tillämpades kodning (Myers,
2013). Då vi i litteraturstudien identifierat designprinciper med designutmaningar
valdes tillvägagångssättet top-down. Top-down är ett tillvägagångssätt som bidrar
till en detaljerad analys av det empiriska materialet (Myers, 2013; Braun & Clarke,
2006). De designprinciper som användes i analysen av det transkriberade
materialet var de som identifierats i litteraturstudien: designprincip
uppmärksamhet, designprincip empati, designprincip egenmakt och designprincip
reflektion. För att minska storleken på empirin och göra den hanterbar tilldelades
koder till texten av det transkriberade materialet. Koderna kopplades sedan
samman med den designprincip det passade bäst ihop med utifrån litteraturstudien.
Detta skedde i enighet med rekommendationer från Braun och Clarke (2006) genom
en iterativ process, eftersom det empiriska materialet behövdes studeras flera
gånger för att kunna kombinera och hitta relationer mellan teman.
När materialet analyserades utifrån designprinciperna undersöktes materialet från
varje deltagare separat för att försäkra oss om att ingen information av materialet
hade missats. Det som hörde ihop med en designprincip kodades, för att sedan
flyttas över till olika dokument. Varje designprincip hade varsitt dokument, där den
insamlade datan var strukturerad genom att varje deltagares data var uppdelad.
Detta utfördes för att kunna beskriva resultatet av analysen på ett strukturerat sätt.
Efter sorteringen av det kodade materialet genomfördes ytterligare en kodning för
att säkerställa att inget hade missats. Slutligen jämfördes deltagarnas resultat med
varandra för att hitta mönster, olikheter och relationer mellan teman. Det framkom
exempelvis att empati kunde uppnås ifall det illustrerades för avsändaren hur
mottagaren kunde känna sig. Då detta bidrog till att avsändaren reflekterade över
sitt beslut, kunde vi se att det fanns en relation sinsemellan designprinciperna.

3.6 Etiskt förhållningssätt
I studien har det behövt göras etiska överväganden kring deltagarna i
utvärderingen. De etiska övervägandena består av följande: informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet,
2002). De etiska överväganden användes och förmedlades när prototypen
utvärderades (se bilaga 1) i enlighet med Vetenskapsrådets (2002)
rekommendationer. Informationskravet innebar att deltagarna i utvärderingen
informerades om studiens syfte, samt att de hade möjlighet att neka att svara på
frågor som ställdes. Samtyckeskravet innebar att deltagarna i studien själva hade
rätt att välja om de ville medverka, samt att de behövde deras målsmans
godkännande då deltagarna är under 18 år. Samtliga deltagare fyllde i en skriftlig
samtyckesblankett
innan
testen
och
intervjuerna
påbörjades.
Konfidentialitetskravet hanterade uppgifterna från undersökningen om deltagarna
som gav konfidentiell säkerhet och att personuppgifter förvarades på ett sätt att
obehöriga inte kan ta del av informationen. Nyttjandekravet behandlade att de
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insamlade uppgifterna om respektive deltagare endast fick användas för studiens
ändamål.
3.7 Metoddiskussion
Att vi valde att ha en kvalitativ ansats påverkar studiens resultat. Om vi valt att
använda oss av en kvantitativ ansats hade vi inte fått förståelse för deltagarnas
tankar och ageranden, vilket hade resulterat i att studiens nuvarande djup hade gått
förlorat. Denscombe (2014) beskriver att kvalitativa studiers resultat kan påverkas
av undersökarens värderingar och tidigare övertygelser. Vi har försökt att ha ett
objektivt perspektiv på studien, men då vår analys är beroende av våra tolkningar
kan det ha påverkat studiens resultat, vilket i enlighet med Denscombe (2014) inte
går att eliminera helt.
Utvärderingen har gjort det möjligt för oss att såväl lyssna till deltagarnas tankar,
samt gett oss möjlighet att ställa frågor till deltagarna vid eventuella frågetecken
som uppstått under testet. Think aloud användes som en teknik i testet av
prototypen. Think aloud är främst en teknik för att utvärdera användbarhet [1],
vilket inte var det som denna studien ämnade göra. Jaspers et al. (2004) lyfter dock
att den kan även användas för att ta fram ny kunskap kring design av digitala
artefakter. Andra anledningar till att tekniken valdes var att det är en lätt teknik att
lära sig, flexibel och robust.
Intervjupersoner kan påverkas av moderatorn genom exempelvis hur frågor
formuleras vilket kan leda till missförstånd i kommunikation (Myers, 2013). Svar
och utkomst kan på så sätt bli påverkat (Denscombe, 2014). För att minska
problemen som det kan medföra planerades situationen för den kompletterande
intervjun och semistrukturerade intervjufrågor konstruerades för att utkomsten av
intervjun skulle vara relevant för studien.
Urvalet i undersökningen begränsades till ungdomar i åldrarna 12-16, som var
aktiva på sociala plattformar, eftersom det är de som ägnar mest tid och även utsätts
för mest nätmobbning på sociala plattformar (Friends, 2016). Om urvalet hade
omfattat flera olika åldersgrupper som är aktiva på sociala plattformar hade
resultatet eventuellt kunnat se ut på ett annat sätt och förlorat sitt nuvarande djup
kring ungdomars ageranden. Samtliga deltagare i studien var aktiva användare av
sociala medier, vilket bidrog till att de sedan tidigare hade en klar bild av hur den
sociala plattformen Instagram fungerar. Eftersom deltagarna hade tidigare
kunskaper kring användning av Instagram kunde vi dels spara tid på att inte behöva
lära användarna hur Instagram fungerar, samt att de kunde ge djupare information
om hur nätmobbning kan förebyggas på Instagram idag.
I Kietzmann et al. (2011) beskrivs fyra funktionaliteter som ligger till grund för en
social plattform. Valet att utföra utvärderingen på Instagram gjordes utifrån att det
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är en social plattform där de fyra identifierade funktionaliteterna täcktes in.
Studiens resultat kunde ha sett annorlunda ut om en annan social plattform hade
valts, då det kunde ha saknat vissa funktionaliteter och därav inte visat på en
överförbarhet av designelementen till andra sociala plattformar.
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4 Prototyp
I kapitlet beskrivs prototypens utformning och hur designprinciperna ligger till grund
för dess design.

4.1 Prototypens utformning
För att skapa och informera prototypen användes litteraturstudien som
utgångspunkt. I litteraturstudien identifierades användarnas krav eftersom tidigare
studier hade utfört workshops och intervjuer kopplat till designprincip (se Bowler
et al., 2015). De tidigare utförda intervjuerna och workshopen mynnade ut i fyra
designprinciper som användes när prototypen designades (se tabell 3).
Designprincip

Funktionalitet av
social plattform

Designelement

Publicera

En varningstriangel som indikerar olämpligt
innehåll.

Kommentera

När ett negativt laddat ord skrivs i
kommentarsfältet blir ordet rödmarkerat.

Designprincip
uppmärksamhet

Dela
Designprincip
empati
Chatta

När innehåll skall delas får användaren anta hur
personen i innehållet kan uppleva delningen genom
fyra ansiktsuttryck.
När negativt laddade ord skrivs i chatten visas en
emoji ovanför ordet som utlöst designelementet.

Publicera

Ställer in inställningar för innehåll där användaren
nämns, där användaren måste granska och
godkänna innan det publiceras.

Chatta

Av användaren utvalda “utlösande ord” som
filtrerar bort utvalt innehåll.

Dela

En popup-ruta som frågar om användaren är säker
på att ingen kommer till skada av att innehållet
delas. Information kring kränkningar kan även fås
om användaren är osäker.

Designprincip
egenmakt

Designprincip
reflektion
Kommentera

När olämpligt språk används utlöses en popup-ruta
med riktat innehåll mot användaren.

Tabell 3, Designprincip, funktionalitet av social plattform, designelement.
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Prototypen som har använts i studien baserades på
gränssnittet av en existerande social plattform,
Instagram. I detta kapitel klargörs prototypens
uppbyggnad och hur designprinciperna applicerats
(se tabell. 3).
Designprincipen uppmärksamhet applicerades på
funktionaliteterna kommentera och publicera.
Designprincipen uppmärksamhet exemplifieras på
funktionaliteten kommentera (se figur 2), som visar
ett kommentarsfält, där användare håller på att
skriva ett negativt laddat ord som därför har blivit
rött. Genom att tydligt uppmärksamma användaren
med utstickande färg på de negativt laddade ord
kan det bidra till att användarens uppmärksamhet
fångas.

Figur 2, designprincip uppmärksamhet,
kommentera.

Designprincipen uppmärksamhet exemplifieras på
funktionaliteten publicera (se figur 3), som visar
när en användare skall publicera en bild. När
användare klickar på publicerar kommer ett
popup-fönster
fram
vars
form
är
en
varningstriangel för att indikera om olämpligt
innehåll. Utformningen av varningstriangel
användes för att uppmärksamma användaren om
att läsa popup-rutans innehåll.

Figur 3, designprincip uppmärksamhet,
publicera.
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Designprincipen
empati
applicerades
på
funktionaliteterna chatta och dela. Designprincipen
empati exemplifieras på funktionaliteten chatta (se
figur 4) genom att visa en chattkonversation. När
negativt laddade ord skrivs i chatten visas en emoji
som visar hur användaren kan uppfatta och känna
sig om ordet skickas.

Figur 4, designprincip empati, chatta.

Designprincipen
empati
exemplifieras
på
funktionaliteten dela (se figur 5), detta genom att
visa fyra olika alternativ av emojis. När en
användare skall dela något innehåll som berör
andra användare får användaren anta hur de andra
användarna kan uppleva delningen av innehållet
genom de fyra ansiktsuttrycken i form av emoji.

Figur 5, designprincip empati, dela
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Designprincipen egenmakt applicerades på
funktionaliteterna chatta och publicera. På
funktionaliteten chatta (se figur 6) exemplifieras
detta genom att användaren själv kan välja vilka
ord som skall filtreras bort.

Figur 6, designprincip egenmakt,
chatta.

Designprincipen egenmakt exemplifieras på
funktionaliteten publicera (se figur 7), genom att
användaren själv kan ställa in inställningar kring
innehåll där användaren nämns, vilket innebär att
användaren själv måste granska och godkänna
innehållet innan det publiceras.

Figur 7, designprincip egenmakt,
publicera.
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Designprincipen reflektion applicerades på
funktionaliteterna kommentera och dela.
Designprincipen reflektion exemplifieras på
funktionaliteten kommentera (se figur 8), om
olämpligt språk används när en kommentar
skall skickas utlöser en popup-ruta med
innehåll riktat till användaren. Användarens
namn finns med i popup-rutan för att
användaren skall ta del av vad popup-rutan
förmedlar och sedan reflektera över sitt beslut
om kommentaren är lämplig att skicka.

F
igur 8, designprincip reflektion,
kommentera.

Designprincipen reflektion exemplifieras på
funktionaliteten dela (se figur 9), detta genom
att när användaren skall dela exempelvis en
bild kommer en popup-ruta fram när de klickar
på dela. I popup-rutan förmedlas det till
användaren om användaren är säker på att
ingen kommer till skada av innehållet som
delas. Detta för att få användaren att reflektera
över sitt beslut om att dela innehållet eller inte
dela det.

Figur 9, designprincip reflektion, dela.
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5 Resultat och analys
I detta kapitel presenteras resultatet från utvärderingen, tillsammans med en analys av
resultatet. Resultatet kommer att analyseras i förhållande till tidigare studier och delas
upp i de designprinciper som identifierades i litteraturstudien.

5.1 Designprincip uppmärksamhet
Samtliga deltagare uppmärksammade att popup-rutan kom fram efter att de hade
klickat på publicera bild. På grund av att popup-rutan fångade deltagarnas
uppmärksamhet, tog de del av popup-rutans innehåll och läste det som förmedlades.
Popup-rutans triangelform uppfattades dock endast av fåtalet deltagare. De
deltagare som uppfattade popup-rutans form beskrev att den var formad som en
varningstriangel. Jesper resonerade som följer:
“Det kanske är sådant som man inte tänker på men som ändå påverkar en tror jag. Det
finns väl mycket som påverkar en, även om man inte vet om det.”
- Jesper
Ett mönster bland deltagarna var att de var medvetna om att det inte är etiskt
korrekta att publicera en bild på en annan person utan deras medgivande. Därför
var de måna om att personen på bilden skulle ha gett sitt godkännande innan en bild
publiceras. Några av deltagarna tyckte dock att det var okej att publicera en bild om
det var på en kompis, men inte om det var på någon person som de inte kände.
Adam resonerade så att även om det är okej att lägga ut bilder på kompisar utan att
fråga dem, så finns det alltid någon individ som kan ta illa upp. Adam nämnde att det
kan handla om att individen kan ha varit mobbad i skolan, vilket kan bidra till att
individen tar illa vid sig och känner sig kränkt. Flera deltagare resonerade även
kring att det beror på vilket syfte som bilden läggs upp i:
“Alltså om jag hade typ träffat personen nu, och vi är på stan. Då hade jag publicerat
den. Typ med texten ‘vi är på stan’. Men bara om jag hade kollat med henne, då hade jag
valt att publicera. Men om det är något typ, ‘kolla vad ful hon är’. Då är det inte okej.”
- Sara
Samtliga deltagare uppmärksammade att text med röd färg innebär att ordet var
negativt laddat och var olämpligt att kommentera i ett kommentarsfält. Clara och
Lisa lyfte att det rödmarkerade ordet fick dem att inse vad som egentligen stod där
och hur det skulle kunna uppfattas av mottagaren. De resonerade kring att
mottagaren skulle kunna uppfatta det som kränkande. Deltagarna var eniga kring
att de ord som blev röda var sådana ord som inte bör skrivas och förmedlas till
andra individer. Några av deltagarna menade på att den röda texten gjorde att de
undermedvetet reagerade på det negativt laddade ordet och ville därför ta bort det,
alternativt byta ut det mot något annat ord. Deltagarna var dock eniga om att de
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hade suddat ut det rödmarkerade ordet och skrivit något som inte blev
rödmarkerat.
“Det jag tyckte var bra när ordet markeras [i rött] är att det fångar blicken, och man
tänker till en gång till. Det är som att någon petar på en och uppmärksammar en. /…/
Men jag själv, om jag skulle skriva det /…/, skulle jag väl antagligen titta på det ett tag
och tänka efter innan jag bestämmer mig.”
- Lisa
Några av deltagarna förstod varför det rödmarkerade ordet filtrerades bort och
tyckte att det var bra eftersom det skulle bidra till att det negativt laddade orden i
kommentarsfälten skulle försvinna. De andra deltagarna förstod att det
rödmarkerade ordet var olämpligt att skriva men de förstod inte varför det försvann
när resterande kommentarer blev synligt i kommentarsfältet. Vissa av deltagarna
ifrågasatte ifall det var lämpligt att filtrera bort innehåll då innehållet i
kommentarsfältet kan bli vinklat och att personer som läser i kommentarsfältet kan
uppfatta att innehållet är något positivt även om det inte är det. Ifall någon redan
har publicerat ett olämpligt inlägg vill personen i fråga kunna motargumentera och
visa att de inte instämmer.
“Jag tänkte på att det är ju bra, att det är markerat och så. Men om det är redan är
någon som har lagt upp ett dåligt inlägg och man inte vill stötta det, så är det bra att
man kan gå emot lite. Så att man visar hur man reagerar. /…/ Ah, för då kommer
inlägget fortfarande ligga uppe och då kommer bara det som är positivt komma ut.
Och sen typ folk som läser det, /…/ vissa har jättelätt att dem hakar på att ‘då är det
här något bra, då måste jag tro på detta’ då de inte tänker riktigt själva.”
- Lisa
En deltagare lyfte negationer och att det går att gå runt systemet på så vis. Samtidigt
belyser även deltagaren att det kanske inte gör något då det blir betydligt mildare
än att använda hårda och stötande ord. Deltagaren belyser även att det kan ge
resultat på vardagsspråket och hur personer formulerar sig verbalt, det vill säga att
det kommer bli ett mjukare klimat människor emellan:
“men jag tänkte på en grej. Om det tas bort, elaka grejer och sånt. Har du tänkt på
negationer typ ‘de tröja är INTE fin.’ /…/ Jag tänker på hur det kan påverka samhället.
Man kanske börjar formulera om sig i vardagen och så och då blir det inte lika starka
ord.”
- Anna
I linje med Vertegaal et al. (2006) Wood et al. (2006) krävs det någon form av
dynamisk förändring för att uppmärksamma användare, exempelvis genom popuprutor. Framkomsten av popup-rutan var avgörande till att deltagarna valde att ta del
av och reflektera över dess innehåll, eftersom de kopplade popup-rutor till något
som varnade dem. I Bowler et al.s (2015) designprinciper lyfts det att meddelande
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som skall skapa uppmärksamhet för användare skall vara framträdande gentemot
övriga designelement, och eventuellt irriterande för att skapa ännu mer
uppmärksamhet. Eftersom prototypen var designad så att det inte fanns möjlighet
att göra något annat i prototypen förrän användaren valt något av de tillgängliga
alternativen, tvingades användaren att ta del av och uppmärksamma popup-rutan.
Popup-rutor förefaller alltså fungera i kontexten för att förebygga nätmobbning på
sociala plattformar.
Studien visade att deltagarna var medvetna om att det inte är etiskt korrekt att
publicera en bild på någon annan individ utan individens egna medgivande.
Vertegaal et al. (2006) beskriver att utan någon form av dynamisk förändring som
exempelvis popup-rutor med ett riktat meddelande till avsändaren kan bilder på
den utsatte individen publiceras utan individens vetskap. I detta fall uppfyllde
popup-rutan sitt syfte eftersom deltagarna uppmärksammades, samtidigt som det
bidrog till eftertanke. Deltagarna resonerade även kring om det är okej att publicera
bilder på kompisar utan att fråga dem först. För att undvika att nätmobbning sker är
det viktigt att uppmärksamma användaren som tänker publicera bilden på vilka
konsekvenser som publiceringen kan ha (Berne & Frisén, 2016).
Studien visade att det som var mest centralt för att användare ska uppmärksamma
något i designen var ifall det sticker ut från resterande designelement, vilket även är
centralt i Bowler et al. (2015). I prototypen hade deltagarna inga problem att se
vilket element i designen som stack ut, utan det var den första aspekten som de
nämnde vid testet. När de uppmärksammade att det rödmarkerade ordet hade en
negativ klang, var det bidragande till att deltagarna skrev något som antingen var
snällare eller som inte blev rött. Användare som förses med möjligheten att
uppmärksamma att det kan vara en kränkande kommentar som skrivs, förefaller att
tänka över sitt beslut kring kommentaren. Likt Bowler et al. (2015) ska sådant som
behöver uppmärksammas av användaren vara framträdande och tydligt för att
användaren ska ta emot det. Det var framträdande att valet av färgen var avgörande
eftersom deltagarna kopplade den röda färgen till någon form av varning.
Vi kan bekräfta att rödmarkering på negativt laddade ord uppnådde syftet att fånga
användarens uppmärksamhet, vilket bekräftar Bowler et al. (2015) och Wood et al.
(2006) uppfattning kring hur uppmärksamhet kan åstadkommas. Att fånga
uppmärksamhet med utstickande färg resulterade i att samtliga deltagare noterade
ordet som blev rödmarkerat. Den röda färgen lämpade sig för att uppmärksamma
designelement då deltagarna reagerade på att det var negativt laddade ord som blev
rödmarkerade.
Vi kan även konstatera att filtrering, som Ashktorab och Vitak (2016) föreslår, inte
alltid är ett bra alternativ. Att användare kan gå runt filtreringen kan anses som ett
problem, dock visar resultatet på att det kan vara fördel för mildare språkbruk
genom användning av negationer. I sammanhang där en publicering innehåller
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kränkande material är filtrering ett problem då det inte ges utrymme att
motargumentera i kommentarsfältet. Detta går emot Bowler et al.s (2015) och
Owusu och Zhous (2015) uppfattning om att ungdomar, som tysta åskådare, vill
agera genom indirekta ingripanden. Dock bekräftas Bowler et al. (2015) och Owusu
och Zhou (2015) uppfattning om att åskådare vill påverka genom att uppmana till
empati. Det finns även en risk att innehållet blir vinklat ifall systemet filtrerar – att
något som eventuellt är kränkande kan anses som positivt då kommentarerna till
innehållet inte porträtteras i sin helhet och i rätt kontext.

5.2 Designprincip empati
När deltagarna möttes av popup-rutan med dess innehållande emojis resonerade
samtliga kring hur delningen kunde mottas av bildens ägare. Några av deltagarna
resonerade kring hur de själva hade känt för att sedan kunna applicera sina känslor
på personen i fråga och hur de skulle kunna känna:
“Det är som jag sagt hela tiden, tänk efter en extra gång. Man kanske kan förhindra att
något dåligt händer, att man tänker efter liksom om man själv hade varit i samma läge
hur man hade känt.”
- Jesper
Deltagarna lyfte att möjligheten till att tänka efter hur mottagaren skulle kunna
känna bidrog till att de valde att inte dela bilden. Utan popup-rutan finns det en risk
att bilden delas på direkten utan eftertanke. Emmy menar också på att om man
förbiser popup-rutan så är syftet med delningen att skada personen på bilden:
“För det blir ju så att man hinner tänka till en gång extra. Alltså jag hade ju inte delat
bilden om det var jag, men jag tror de som gör det kanske hinner tänka till’ ja den andra
personen kanske inte blir så glad över detta’. /…/ Förbiser man popup-rutan så gör man
ju det bara för att den andra skall bli ledsen. Då gör man ju det verkligen med vilja.”
- Emmy
De flesta av deltagarna tyckte att det fanns tillräckligt med alternativ för att väcka
eftertanke kring hur bildens ägare kunde uppfatta delningen. Vi kunde se att
deltagarna tolkade emojisarna olika. Vissa tolkade den “neutrala” emojin som ett
“vet inte” medan vissa tolkade det som “hon bryr sig inte”. Anna reagerade på att den
arga emojin var röd och tyckte det var ett för hårt uttryck samt kände en avsaknad
av ett femte alternativ, där hon ville se alternativet: “jag vet inte”.
“Jag uppfattade emojin med platt mun som att jag är osäker på vad personen tycker,
alltså jag vet inte... men den betyder ju att ‘hon inte bryr sig’ såg jag sedan efter att jag
valt den.”
- Anna
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Deltagarna beskrev även att syfte och kontext på såväl bild som text spelar roll ifall
det är okej att dela innehållet:
“För att det är lite olika. Det är ju en väldigt fin bild. Så hon kanske känner både att ‘ah
det är kul att folk sprider fina bilder på mig’ eller så vill hon inte att en viss person skall
se det. Så hon kanske känner lite delade känslor och åsikter om det. “
- Sara
Några av deltagarna tyckte att det var skillnad på att dela en bild i en privat chatt
med kompisar där den utsatte individen inte är med, jämfört med att dela en bild på
en offentlig vägg där flera användare kan ta del av informationen. Däremot tyckte en
annan deltagare att det är betydligt grövre språk och hårdare klimat i en privat
chatt, då det är i en “skyddad miljö” och deltagaren inte tror att de som sägs kommer
lämna chatten. En tredje deltagare beskrev att det inte spelar någon roll om det
skrivs hatiska fraser i en privat chatt, det kommer oftast alltid fram till personen i
slutändan:
“Om man hade delat det öppet på Facebook så kan ju vem som helst se. Och det är ju
liksom negativt på ett sätt, om det nu är i ett negativt syfte. På messenger blir det ju att
man kan skriva vad man vill, ‘fan vad ful hon är’ typ, om det är i negativt syfte. Kanske i
en privat grupp-chatt eller så, då kan det ju bli ännu mer mobbning eller vad man ska
säga, även om det inte är direkt mot personen. “
- Anna
Samtliga deltagare uppfattade att emojin kom fram vid ord som kan vara
förolämpande eller kränkande. Merparten av deltagarna uppfattade även emojins
syfte att den skulle porträttera hur mottagaren kunde känna om meddelandet skulle
skickas till personen. Merparten av deltagarna var eniga om vad de olika emojina
betyde och tolkade dem på liknande sätt.
“Alltså jag förstod ju grejen. När det var något snällt kom det en glad emojis och när
det var ett kränkande ord så kom det en ledsen. Då kanske man fattar själv när det
kommer upp ett sådant ord, att det inte är bra att skriva det. För då kanske personen
som får meddelandet känner som emojien visar.”
- Sara
Emojina bidrog till att deltagarna ville sudda ut ordet och skriva något snällare eller
något annat ord som inte hade en ledsen emoji över sig. Deltagarna indikerade att
det var emojin som fick dem att reagera. Deltagarna lyfte att emojina fungerade som
en återkoppling till dem själva. Detta för att kunna tänka efter hur de själva hade
känt om de istället hade varit mottagaren av chattmeddelandet, vilket var
bidragande till att deltagarna ville byta ut det negativt laddade ordet till något
snällare ord. Deltagarna ändrade meddelandet från tönt till snygging i testet, där en
glad emoji hade applicerats istället. Den glada emojin resulterade i att deltagarna
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kände sig bekvämare, eftersom de trodde att mottagaren skulle bli glad av
chattmeddelandet.
“Snygging, alltså det stärker ju verkligen ens självförtroende. Jag tycker att det är
ganska rolig grej, man vet ju att det är en bra kommentar då. Och det är som jag sagt
hela tiden, detta hjälper en att tänka efter om hur man själv kanske hade känt ”
- Emmy
Trots att alla deltagare var eniga om att de ville sudda ut och byta ut det negativt
laddade ordet så var det en deltagare som uttryckte att känslor och den andra
partens agerande spelar in på ens egna agerande. Om användaren är arg på
personen skulle användaren kunna skicka ett meddelande med negativt laddade ord
oberoende av emojis eller annan hänvisning som systemet genererar:
“Jag hade inte skickat det om jag inte visste hur hon var först. Om jag typ var arg på
henne eller inte. Hade jag varit arg på henne hade jag skickat det.”
- Adam
I prototypen kom det fram en popup-ruta med emojis som i sin tur ledde till att
användaren skulle tänka hur mottagaren kunde känna. Några av deltagarna tänkte
även efter hur de själva hade känt ifall de hade varit i den utsattes situation. För att
designa att användare skall känna empati krävs det att avsändaren av meddelandet
förstår dess innebörd och vad det kan mynna ut i om det skickas (Ashktorab & Vitak,
2016). Detta skulle kunna bidra till att förhindra att något kränkande sker enligt
deltagarna, eftersom användare reflektera kring hur de själva hade känt.
Studien visade att användarna förstod emojinas syfte, men tolkningen av emojinas
kunde skapa förvirring för användarna. Detta eftersom de kunde tolkas på olika sätt
utan tillhörande text som förklarar vilken känsla som skall förmedlas. När emojin
hade tillhörande text som förklarade dess känsla bidrog det till ökad förståelse och
det blev inga tveksamheter kring deltagarnas val. Detta är något som skulle kunna
förebygga nätmobbning såsom uthängning, vilket enligt Dinakar et al. (2012) är en
vanligt förekommande konsekvens av funktionaliteten delning.
Ett problem med att kommunicera vad mottagaren känner är att avsändaren och
dess följe kan använda det i motsatt syfte (Bowler et al 2015). Därför valde vi att
skydda mottagaren genom att istället för att mottagaren skall kommunicera vad den
känner efteråt, så skall avsändaren kommunicera vad den tror mottagaren kan
känna innan den delar ett innehåll för att uppmana till empati. På detta vis kunde vi
se att samtliga deltagare valde att inte dela innehållet då de tyckte det var svårt att
veta vad mottagaren skulle känna, eller om de antog att mottagaren skulle bli ledsen
eller arg. Deltagarna visar på både en känsla av empati för mottagarens känslor,
samtidigt som de reflekterar kring sammanhang och kontext. Här kan vi se att
genom att uppmana till empati så skapas även reflektion.
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En av de största orsakerna till att förövare inte känner empati är att de inte ser
utkomsten av sitt agerande, alltså mottagarens känslor (Berner & Frisén, 2016;
Bowler et al., 2015; Slonje et al., 2012). Genom att uppmana deltagarna att reflektera
kring hur mottagaren kan känna och även genom emojis visualisera hur de kan
känna, kan vi se att samtliga deltagare gjorde detta. Berner och Frisén (2016),
Bowler et al. (2015), Owusu och Zhou (2015) och Slonje et al. (2012) beskriver att
för att stoppa nätmobbningen måste nätmobbaren bli medveten om vilka
konsekvenser dennes agerande kan ha, vilket i vår studie bekräftas då samtliga
deltagare valde att inte dela en bild då mottagaren kunde bli ledsen, arg eller för att
de inte visste hur mottagaren skulle reagera. Det visar på att vi lyckats uppmana till
empati genom reflektion.
Likt funktionaliteten dela i designprincipen empati kopplade deltagarna emojin till
känslor. Det var framträdande att den emoji som prototypen förmedlade avgjorde
hur deltagarna uppfattade vilken känsla som kopplades till det negativt laddade
ordet. Även om det är viktigt att först och främst fånga användarnas
uppmärksamhet (Vertegaal et al., 2006; Wood et al., 2006) är det även viktigt att
användarna kan tolka emojina korrekt. Detta skedde genom en dynamisk
förändring, där en ledsen emoji kom fram vid negativt laddade ord och en glad emoji
vid snälla ord. Det som gör det svårt med emojis är att användare kan tolka emojis
olika, och därför är det viktigt att det tydligt framgår med någon form av tillhörande
förklaring som exempelvis förklarande text för att skapa förståelse hos användarna.
Tidigare ageranden och förhållanden mellan två individer kan vara en annan orsak
till att förolämpande och kränkande ord skrivs mellan individerna på sociala
plattformar. Individernas beteende och agerande kan gå ut över varandra, vilket är
en orsak till att språket i chattmeddelande mellan två individer kan behöva mildras.
Design som skapar empati för användare kräver att avsändaren förstår innebörden
av vad meddelandet kan mynna ut i innan det skickas (Ashktorab & Vitak, 2016).
Det blir viktigt för avsändaren att emojin skapar uppmärksamhet som i sin tur
sedan skapa reflektion kring empati. Studien visar att designprincipen empati har
en betydande roll i att få användaren att förstå hur mottagaren kan känna sig ifall
exempelvis en bild hade delats.

5.3 Designprincip egenmakt
Samtliga deltagare kände att det fanns ett behov för ökad egenmakt för att kunna
styra över innehållet som berörde dem. De beskrev att de förstod syftet med
funktionaliteterna efter att ha läst tillhörande information till respektive funktion.
De uttryckte även att när en annan användare taggar en bild av dem så spelar både
bild och tillhörande text roll om de skall godkänna eller avböja att bilden publiceras.
Kontext och syfte är alltså avgörande vid godkännande eller avböjande av bild enligt
deltagarna:
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“Hon har ju skrivit Världens fulaste häst och det är ju negativt mot mig, då det antingen
är så att hon menar att ‘jag är en ful häst’ eller att ‘mina hästar är fula’.”
- Emil
Övergripande var deltagarna positiva till designelementet granska då de kände att
de hade kontroll över innehållet som berörde dem, även om de själva inte är
innehavare av innehållet:
“Just nu har man ju ingen chans, så det kan ju göra många ledsna om man lägger ut en
bild då som är ful på en annan person och att de inte har något val. /…/ Jättebra att den
nya funktionen finns. Att man har chans att avböja om man skulle bli taggad i en bild.
Och sedan att det kom upp en sån så jag kan godkänna om den person ska få lägga ut
bilden eller inte”
- My
Lisa ansåg att designelementet granska inte var relevant för henne, men menade på
att den var desto bättre för personer som är mer utsatta än andra och därför är i
större behov av att skydda sig mot kränkningar.
“Om det är en sådan människa som får mycket hat, så är det ju många som taggar
människan för de vill liksom visa den, trycka ner den. Men jag tror inte man skulle
använda sig jättemycket av den funktionen men om det är någon som känner att de
vill ha den så är det ju alltid bra att den får ha den.”
- Lisa
Då flertalet av deltagarna inte tidigare hade varit inne på inställningar fick vi
beskriva var de skulle klicka för att ta sig dit. I inställningen för att chatta förstod
deltagarna vad desigelementet standard-nyckelord innebar och hur den fungerade i
praktiken.
“Det är ju bra att det går att ta bort det och dölja det så inte det inte kommer fram i
chatten. /…/ För att inte göra den personen ledsen. För skriver man sådana ord, det är ju
mobbning.”
- My
Samtliga deltagare tyckte att det var bra att det gick att ställa in anpassade
nyckelord, utöver de ord som redan blockeras av den tidigare nämnda
desigelementet, standard nyckelord. Flertalet av deltagarna hade svårt att förstå hur
desigelementet anpassade nyckelord fungerade och vad den gjorde då de inte
uppmärksammade den finstilta beskrivande texten. De deltagare som förstod
anpassade nyckelord direkt hade läst den finstilta texten och hade tagit del av
informationen. Flera av deltagarna påpekade att genom att anpassa nyckelorden
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själva så kan de exempelvis filtrera bort öknamn och andra ord som systemet har
missat för att slippa se dem i chatten.
“Ibland kanske de dumma orden inte är blockerade. Då kan de va bra att blockerad dem
själv. Särskilt med taskiga smeknamn och sånt.”
- Clara
Flertalet av deltagarna beskrev att de tyckte att det var bra att negativt laddade ord
filtrerades, eftersom de trodde att de skulle bli färre kränkningar. De skulle dock
hellre vilja se att det gick att anpassa designelementen till specifika användare och
på flera funktionaliteter på plattformen.
“Fördel att man inte kan skriva kränkande saker till andra. /.../ Och att typ ha det
[filtreringen] på fler ställen om du förstår vad jag menar “
-

Rebecca

I enlighet med Ashtorab och Vitak (2016) har vi i prototypen gett makten att styra
över vilket innehåll som publiceras till användaren som blir taggad. En problematik
med denna funktion är om den mobbade personen inte taggas i bilden så kan
spridningen och mobbningen fortlöpa då den utsatte inte är medveten om att bilden
finns. En deltagare menar dock på att om det är i syfte att skada en annan person,
kommer den bli taggad eftersom mobbaren vill visa på sitt maktövertag och då
kommer det gå att applicera vår funktion. Samtliga deltagare beskrev att de tyckte
det var en bra funktion att de själva fick godkänna eller avböja de bilder de blivit
taggade i. De menade på att det kan förhindra att bilder som man själv inte
accepterar sprids. Vi kan alltså genom att ge användarna egenmakt om vilket
innehåll de vill vara delaktiga i, kan vi förhindra snöbollseffekten som Slonje et al.
(2013) beskriver som ett av de största problemen med mobbning på internet.
I linje med vad Ashktorab och Vitak (2016) beskriver krävs det någon form av
egenmakt för användare där de kan filtrera vad som tillåts att visas både privat och
publikt. Deltagarna var positiva till att möjligheten att kunna styra över vad som
skall kunna synas i sina chattkonversationer. En av anledningarna till att deltagarna
var positiva till möjligheten att kunna filtrera själv vilka ord som syns, var att kunna
ställa in ord som vanligtvis inte är kränkande men som kan vara kränkande mot
individen, till exempel öknamn.
Bowler et al. (2015) föreslog vuxna insatser i kommentarsfält för att
uppmärksamma att det övervakas av en vuxen. I vi vår studie var det inga ungdomar
som nämnde vuxna insatser vilket vi tror kan bero på att deltagarna är i ett stadie i
livet där de vill agera självständigt och skapa sin egen identitet utan deras föräldrars
ingripande. Bowler et al. (2015) och Owusu och Zhou (2015) beskriver att även
andra användare kan lyfta offrets egenmakt genom att visa sitt stöd. Deltagarna
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förklarade att de ville stödja den utsatte genom att motargumentera i
kommentarsfältet ifall någon publicerat ett kränkande inlägg om offret. Detta visar
på att deltagarna både reflekterade och kände empati för offret vilket i sin tur ledde
till att de kunde öka offrets egenmakt.

5.4 Designprincip reflektion
Samtliga deltagare uppfattade popup-rutan som visades när de skulle dela bilden.
Deltagarna resonerade kring att det brukar vara något viktigt som skall förmedlas
när det visas en popup-ruta, vilket därmed var bidragande till att de tog del av
innehållet. Popup-rutans innehåll var sedan bidragande till hur deltagarna tänkte
när de reflekterade över sitt beslut om de skulle dela eller inte. Främst resonerade
deltagarna om att de inte ville att mottagaren skulle ta illa upp eller att det skulle
kännas kränkande för dem.
“Äh ja det är ju kränkande om man delar för den andra personen. Eller det behöver ju
inte vara det. Det hänger ju på lite alltså vad det är för bild man lägger ut. Är det en fin
bild då är det ju inget kränkande, men man ska ju ändå aldrig dela förrän man har frågat
den andra.”
- My
Deltagarna lyfte att bildens motiv spelade roll för om de reflekterade över beslutet
eller inte. Flertalet av deltagarna påpekade att andras bilder inte bör delas utan
deras tillåtelse. Detta eftersom de inte visste hur personen som hade lagt upp bilden
skulle känna. Deltagarna lyfte att de förmodligen tänker annorlunda när det inte
gäller dem själva, att de inte är lika kritiska, samt att en popup-ruta kan få dem att
tänka efter vad delningen kan innebära för den är på bilden. Emmy beskrev att utan
popup-rutan så kan bilden spridas fort eftersom det inte finns något som varnar en:
“Jag vet ju själv typ att det var det här, när det hände i Stockholm, så var det en kille som
skickade runt en bild på Snapchat. Det var någon som hade skickat en människa som låg
där fast benet låg lite längre bort och då skickade han ju det till någon och sen skickade
han vidare den till mig och någon mer och så här. /.../ Och om en sådana här [popup] då
hade kommit upp då, så kanske det hade blivit att man hade tänkt till så man inte hade
skickat bilden vidare.”
- Emmy
Några deltagare tyckte att tillgången till extra information om kränkningar var bra
och skulle använda den då olika personer tolkar olika saker kränkande och att det är
svårt att hålla koll på allt:
“Man kan ha olika uppfattningar vad som är kränkande och vad som inte är det. Och då
tycker jag att det är rätt bra. Det vet jag själv typ när jag varit på sociala medier någon
gång. Då va det någon hashtag jag råkade trycka in på och då var det typ om smalhets.
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Då kom det upp en sån här [popup]. Då lärde jag mig om ätstörningar och att det här
innehållet kan vara stötande för vissa. Och det tycker jag är jättebra.”
- Anna
Några andra deltagare tyckte den var bra men trodde inte att de eller någon annan
skulle gå in och läsa mer om Schysst beteende online.
Deltagarna uppfattade popup-rutan och antog att det var det negativt laddade ordet,
äckliga, i kommentaren som utlöste att popup-rutan kom fram när de skulle
kommentera. Samtliga deltagare förstod syftet med popup-rutan, vilket var att de
skulle reflektera över innehållet i kommentaren samt ifall det ansågs vara lämpligt
att dela innehållet. Deltagarna tog del av det som popup-rutan förmedlade, eftersom
de kopplade popup-rutor till något som varnade dem. Till exempel när Christin såg
popup-rutan så reflekterar hon kring hur mottagaren hade känt om hon hade valt
att skicka kommentaren. Deltagarna tyckte även att popup-rutan var bra när de
kände sig stressade, eftersom den fungerar som en påminnelse, att ibland behöver
de stanna upp och tänka igenom sina beslut:
“Eftersom det kom fram en ruta, det kändes fel att göra det då. Det är ju alltid bra ha en
sådan påminnelse om vad man håller på att göra, så man tänker efter en extra gång vad
man skickar iväg och så.”
- Jesper
Adam däremot tyckte att alla kränkande ord borde filtreras bort, oberoende av
sammanhang eller situation. Adam valde även att publicera en kränkande
kommentar efter detta uttalande, detta eftersom han ansåg att mottagaren borde
kunna ta det. Adam resonerade sedan om att systemet borde ta bort det kränkande
från början, vilket innebär att det inte skulle vara möjligt att skriva något kränkande
till en annan individ oberoende av kompis eller inte. En annan deltagare tyckte att
det var okej att använda olämpliga ord med kompisar eftersom de har en annan
jargong med varandra, men deltagaren tyckte inte att det var okej mot personer som
är obekanta. En fördel med att inte filtrera innehållet ansågs vara att konversationer
med kompisar där ironi och en viss jargong är etablerad inte störs av filtreringen. En
deltagare tror att användare som skriver hatkommentarer kommer göra det ändå,
men tror att personer som inte har för avsikt att skada kommer att ändra sitt beslut.
Några deltagare tyckte att det var bra att ordet inte filtrerades då de ändå
reflekterar kring innehållet innan de godkände kommentaren.
“På det sättet är denna funktion kanske bättre än att det tar bort ett ord helt. För det blir
ju ändå att man tänker. Men hade det varit liksom en sådan jargong i ett kompisgäng, så
vill man ju inte liksom att det ska tas bort.”
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Anna

Utvärdering kunde visa på att det fanns meningsskiljaktigheter mellan deltagarna
och hur de tyckte att avsaknaden av filtreringen fungerade. Samtliga deltagare
reflekterade kring hur innehållet i kommentaren kunde tas. Deltagarna resonerade
även kring vad som utlöste att popup-rutan kom fram och de kopplade till det
negativt ladadde ordet äckliga. Vi kunde se att utan den röda färgen så var det
lättare för deltagarna att kommentera, en avgörande faktor i detta fallet då vi ville
att de skulle klicka på publicera, vilket i sin tur genererade popup-rutan.
Utvärderingen visade att samtliga deltagare reflekterade över sina delningar efter
att ha tagit del av popup-rutans innehåll. Deltagarna resonerade kring att det brukar
vara något viktigt som skall förmedlas när en popup-ruta kommer fram och tog
därmed del av dess innehåll. Eftersom det i dagsläget inte finns några särskilda
anvisningar om hur ungdomar skall agera på internet är reflektion en viktig
komponent för att få användarna att tänka över situationen själva (Tambosi et al.,
2015). Ungdomar kan sakna insikt till att göra lämpliga val och kan på så vis ha
svårigheter att avgöra ifall något är kränkande eller inte (Tambosi et al., 2015).
Vi kan se i linje med litteraturstudien att ungdomar är kunniga med att hantera
internet (Bowler et al., 2015; Bris, 2014), men studien visar att det finns en
avsaknad för reflektion kring ageranden på Internet. Efter att ha tagit del av popuprutan uttryckte deltagarna att de inte ville att den utsatte skulle ta illa upp eller att
det skulle kännas kränkande. Gränssnitt som syftar till att förebygga nätmobbning
genom reflektion försöker få nätmobbaren att ompröva sina ageranden, för att inget
kränkande skall ske (Ashktorab & Vitak, 2016).
Det som påverkar om användare reflekterar innan de delar en bild eller inte beror
på bildens motiv. Deltagarna beskrev att de reflekterar över egenpublicerade bilder,
men att de sällan reflekterar när de delar en bild på någon annan person. Genom att
förmedla de potentiella konsekvenser av vad delningen kan leda till, kan det bidra
till att användarna reflekterar över sina beslut. Reflektion kring beslutstagande kan
bidra till att förebygga spridningen av sårande och förolämpande beteenden på
internet (Dinakar et al., 2012).
Popup-rutan som kom fram när användaren hade valt att klicka på kommentera
ledde det till reflection on action, då användaren redan har bestämt sig för att
kommentera. Till skillnad från reflection in action då användaren istället
reflekterade innan den väljer att kommentera (Dinakar et al., 2012). Om ordet
istället hade rödmarkerats, hade det kunnat uppmana till reflection in action. Vi kan
dock inte se att det i detta fallet spelar någon väsentlig roll då de ändå reflekterade
kring kommentaren och ifall den var kränkande eller inte. Det förefaller att det
fungerar att få användare att reflektera över sina beslut även efter att de valt att
klicka på kommentera.
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Det fanns meningsskiljaktigheter mellan deltagarna gällande filtreringen av ord. En
deltagare tyckte att alla kränkande ord skulle filtreras bort, vilket bidrog till att
deltagaren skrev kommentaren ändå. Detta visar på att deltagaren inte var redo att
kunna värdera ett innehåll även om reflektion uppstod. Detta kan bero på att
ungdomar saknar insikter i att göra lämpliga val, och kan på så vis ha svårigheter att
avgöra ifall något är kränkande eller inte (Tambosi et al., 2015). Resterande
deltagare betonade att jargongen mellan kompisar kunde påverkas ifall
kommentarer filtrerades, och var därav positiva till att det inte filtrerades då
reflektion ändå uppstod på grund av popup-rutan.
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6 Diskussion
I denna del kommer vi diskutera designprinciper och nätmobbning i förhållande till vårt
resultat. Vi kommer även att återkoppla till studiens syfte och problemformulering för att
summera studiens slutsats. Här kommer vi även att lyfta våra egna reflektioner kring
studien.
Den här studiens frågeställning ämnade att undersöka hur sociala plattformar kan
designas för att förebygga nätmobbning. Litteraturen betonar att de designprinciper
som finns idag snarare har använts för att bearbeta konsekvenserna av
nätmobbning än att förebygga möjligheten till nätmobbning. Designprinciperna har
inte blivit utvärderade på existerande sociala plattformar, och behöver därför bli
utvärderade för att undersöka hur väl de går att applicera på en redan existerande
sociala plattform samt om de kan förebygga nätmobbning även på existerande
sociala plattformar. Genom att tillämpa Bowler et al.s (2015) designprinciper på
Instagram avsåg vi att undersöka hur väl dessa designprinciper går att applicera på
en existerande social plattform samt hur väl de fungerar i syfte att förebygga
nätmobbning.
Med stöd från litteraturen kan vi konstatera att en viktig del i denna studie, för att
förebygga nätmobbning, var att fokusera på de funktionaliteter som möjliggör
nätmobbning och som utgör en existerande sociala plattformar. Designprinciperna
från studiens resultat är ett angreppssätt att förebygga nätmobbning genom att
applicera designelement på funktionaliteter som dela, kommentera och chatta vilka
utgör en social plattform. Detta visar på en överförbarhet av designelement till
andra sociala plattformar som har likadana funktionaliteter. En slutsats som därav
går att dra är att Bowler et al.s (2015) designprinciper även kan gå att applicera på
andra existerande sociala plattformar i syfte att förebygga nätmobbning så länge
någon av funktionaliteterna dela, publicera, chatta och kommentera finns.
Genom att uppmärksamma användare om när negativt laddade ord skrivs går det
konstatera att det kan bidra till att de vill byta ord eller helt skriva om meningar
som kan innehålla kränkningar innan de filtreras bort. Likt Vertegaal, Shell, Chen &
Mamuji, (2006) och Wood et al. (2006) har vi uppmärksammat i studien att en
dynamisk förändring oftast krävs för att fånga användares uppmärksamhet. Dock är
ett sätt för nätmobbare att kringgå filtrering av ord är genom att använda
negationer, vilket kan leda till att nätmobbning kan fortsätta. De eventuella negativa
effekterna med att filtrera innehåll är att det i vissa fall inte ges möjlighet till att
motargumentera. Vi kan konstatera att i syfte att varna för olämpliga ord eller
meningar ändrar ungdomar sina agerande till något mildare. På så vis har vi genom
att uppmärksamma olämpligt beteende minskat möjligheten till kränkande
handlingar, vilket är avgörande för nätmobbning. Det kan även leda till mildare
språkbruk och klimat ungdomar emellan både på internet och till vardags.
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För att undvika att nätmobbningen sker är det viktigt att det som förmedlas till
nätmobbaren uppmärksammas tydligt (Ashktorab, 2016), annars är risken stor att
de inte kommer att ta del av det som skall förmedlas. Det förefaller från studiens
resultat att när användare uppmärksammar att deras agerande kan uppfattas som
kränkande leder det till att användarna resonerar kring vilka konsekvenser det kan
resultera i. I resonemanget kring konsekvenser reflekterar användare kring
mottagarens känslor vilket visar på att så väl uppmärksamhet och reflektion är
avgörande för att uppnå empati. En slutsats som går att dra av studiens resultat är
genom att designa för designprincipen uppmärksamhet så kan även
designprinciperna reflektion och empati uppnås vilket visar på ett beroende mellan
designprinciperna.
En av utmaningarna som identifierades från litteraturen var hur egenmakt skulle
designas på sociala plattformar för att förebygga nätmobbning. Bowler et al. (2015)
lyfte fram vuxet initiativ som ett alternativ, men det bidrog snarare till att
nätmobbning hanterades efter att det hade skett. För att kunna hantera denna
situation kunde vi se i studien att det snarare krävdes att användarna själva fick mer
makt att styra över sitt eget innehåll och vad de tar del av. Detta kräver därmed att
användaren själv måste ta eget ansvar för att designprincipen egenmakt skall
fungera.
Utifrån studien resultat kan vi konstatera att designprincip egenmakt är den enda
principen som inte är beroende av de andra principerna, eftersom principen styrs av
offret och inte den som nätmobbar. Dock kan vi konstatera att designprincipen
egenmakt har ett förhållande till designprincipen uppmärksamhet, eftersom
mobbaren uppmärksammas på att ett innehåll har avböjts. När nätmobbaren
uppmärksammats leder, det som tidigare nämnt, till reflektion och empati vilket
visar på att förhållandet mellan egenmakt och uppmärksamhet leder till beroendet
mellan resterande designprinciper. Därav kan vi konstatera att designprincipen
egenmakt förefaller att förebygga nätmobbning då nätmobbaren blir medveten om
konsekvenserna av sina ageranden, vilket i enlighet med Berner och Frisén (2016),
Bowler et al. (2015), Owusu och Zhou (2015) och Slonje et al. (2012) är avgörande
för att förhindra att nätmobbning sker.
Designprinciperna uppmärksamhet, empati, egenmakt och reflektion kan användas
för att förebygga nätmobbning på sociala plattformar. Designelement är avgörande
för hur väl designprinciperna fungerar på sociala plattformars funktionaliteter. Om
inte designelement appliceras så uppfylls inte heller designprincipernas syfte. Därav
är designelementens utformning av betydande roll för att kunna förebygga
nätmobbning på sociala plattformar. Denna studies huvudsakliga bidrag kan
summeras genom hur följande designprinciper kan användas för att förebygga
nätmobbning på sociala plattformar:
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Designprincipen uppmärksamhet kan till exempel appliceras genom att
rödmarkera ord och genom popup-rutor.
Designprincipen empati kan till exempel appliceras genom emojis.
Designprincipen egenmakt kan till exempel appliceras genom att granska
inlägg och anpassa nyckelord.
Designprincipen reflektion kan till exempel appliceras genom riktade
meddelanden och frågande meddelanden.
Utifrån studiens resultat kan dessa designprinciper bidra med att förebygga
nätmobbning och därmed minska de psykiska konsekvenserna som nätmobbning
har på ungdomar idag.
Nätmobbning är ett samhällsproblem (Dinakar et al., 2012) som är svårt att
eliminera (Weider et al., 2016), och vi har genom studiens resultat sett att
ungdomar vill ha hjälp med hur de skall agera korrekt och att de är villiga att bidra
till att minska nätmobbningen. Genom att minska nätmobbningen kommer
ungdomar få en tryggare vardag där ångest och depression kopplat till nätmobbning
kan minska, vilket idag är en återkommande konsekvens av nätmobbning
(Ashktorab, 2016; Friends, 2016; Sugandhi et al., 2015; O’Keeffe & Clarke-Pearson,
2011). Vår studie fokuserar primärt på social hållbarhet och hur sociala plattformar
kan designas för att inte ungdomar ska känna otrygghet när de vistas på internet.
Detta är något som behöver bli mer aktualiserat för plattformsägare (Friends,
2016), tydligare och lättare att implementera för designers och utvecklare (Weider
et al., 2016), för att på så vis skapa ett samhälle där ungdomar inte utsätts för
kränkningar när de vistats på internet.
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7 Slutsats
Denna uppsats ämnade svara på frågan om hur sociala plattformar kan designas för
att förebygga nätmobbning. Genom en litteraturstudie identifierades fyra
användargenererade designprinciper som inte hade utvärderats på en existerande
social plattform. Utifrån litteraturen beskrivs det att de designprinciper som finns
idag snarare bearbetar konsekvenserna av nätmobbning än att förebygga
möjligheten till nätmobbning. Genom analysen av utvärderingen framkom det att
designprinciperna kan fungera i förebyggande syfte för nätmobbning på sociala
plattformar. Det identifierades även att designprinciperna kan vara applicerbara på
existerande sociala plattformar. Ytterligare en slutsats som går att dra utifrån
studien är att designprinciperna uppmärksamhet, reflektion och empati är beroende
av varandra, samt att dessa har ett förhållande till designprincipen egenmakt.
Dessa designprinciper är avsedda att vägleda designers i hur sociala plattformar kan
designas för att förebygga nätmobbning samt hur de är kopplade till varandra.
Syftet med vår studie var att förstå hur design kan användas för att tillgodose en
säker miljö för ungdomar på existerande sociala plattformar, hur designprinciperna
kan appliceras samt hur de kan förebygga nätmobbning. Designprinciperna är
övergripande och en mer generell guide till hur designers kan utforma sociala
plattformar för att förebygga nätmobbning.
I takt med att samhället digitaliseras, har även sociala konstellationer och
mötesplatser digitaliseras (Weider et al., 2012). Det har bidragit till att mobbningen
som tidigare skett i fysisk miljö även förflyttat sig till sociala plattformar (Ashktorab,
2016; Friends, 2016; Weider et al., 2016; Sabelle et al., 2013). Då ungdomar är de
som främst använder sociala plattformar (Friends, 2016) är det även de som löper
störst risk för att bli utsatta för nätmobbning. En av anledningarna till att
nätmobbning sker är för att nätmobbare inte är medvetna om vilka konsekvenser
deras agerande kan leda till då kommunikationen sker asynkront (Berner & Frisén,
2016) och sociala signaler som en ledsen blick inte är lika påtagliga som vid ett
fysiskt möte. Detta är ett samhällsproblem, då det påverkar individers psykiska
välmående negativt och ungdomar i synnerhet. För att skapa ett socialt hållbart
samhälle behövs insatser göras på sociala plattformar för stärka ungdomars
trygghet och hjälpa till att minska de konsekvenser som nätmobbning kan medföra.
Sociala plattformar bör inte vara förknippade med ånger och rädsla, utan snarare en
plats för socialt umgänge som förknippas med glädje och gemenskap.
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7.1 Vidare forskning
I vår studie har vi tittat på hur sociala plattformar kan designas för att förebygga
nätmobbning. Vår slutsats resulterade i djupare förståelse kring Bowler et al.s
(2015) fyra designprinciper om hur de kan förebygga nätmobbning, hur de kan
appliceras på sociala plattformar samt att de har en koppling till varandra.
Ytterligare forskning behövs göras över längre tid för att se om ungdomars
ageranden på sociala plattformar förändras och om förebyggande av nätmobbning
kan uppnås. För att få ytterligare legitimitet skulle designprinciperna behöva testas
och utvärderas på olika existerande sociala plattformar för att visa på
designelementens överförbarhet samt ligga till grund för design av framtida sociala
plattformar. Vi föreslår även vidare forskning om vilka effekter designprinciper kan
ha på andra kontexter och målgrupper, exempelvis vuxna och näthat.
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Bilagor
Bilaga 1 - Medgivandeblankett
Hej!
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som studerar digital design och
innovation. Just nu håller vi på med examensarbete som handlar om nätmobbning.
Nätmobbning har blivit ett allt större problem i samhället framförallt bland
ungdomar. Vårt mål är att designa sociala nätverk som förebygger mobbning. Vi vill
därför utföra ett test med ungdomar (12-16 år) som är aktiva på sociala medier som
kan utvärdera vår prototyp. Efter att en ungdom utvärderat prototypen kommer
efterföljande frågor ställas kring prototypen. Vi kommer att spela in ljud från både
testet och den efterföljande intervjun. Det kommer inte vara någon av deltagarna
som utsätts för nätmobbning, vi vill enbart ta reda på deras tankar kring om vår
prototyp kommer att fungera. Deltagandet är anonymt, så ingen av deltagarnas
namn kommer att publiceras och allt raderas efter att examensarbetet godkänts. Om
ni eller era barn ångrar deltagandet i studien så har ni rätt att avsluta deltagandet
när som helst, och då förstör vi allt material som berör ert barn. Om ni kan tänka er
att ge godkännande för ert barn att hjälpa oss med vår studie kring förebyggande av
nätmobbning så lämnar ni ert medgivande genom att skriva under denna blankett.
Vill ni veta mer om undersökningen får ni gärna kontakta oss.
Med vänliga hälsningar,
Catarina Madsen Mail: catmad14@student.hh.se
Petter Romhagen Mail: petrom14@student.hh.se
Barnets namn:
___________________________________________________________________
Jag godkänner att mitt barn är med i undersökningen:
___________________________________________________________________
Datum:
___________________________________________________________________
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Bilaga 2 – Utvärdering
Hej,
Vi är två studenter från Högskolan I Halmstad som går programmet Digital design
och Innovation som nu skriver vår kandidatuppsats. För att kunna undersöka och
besvara studiens frågeställning har en prototyp utformats som representerar en
social plattform (instagram). Med denna utvärdering vill vi utvärdera prototypen
och designprinciperna. Vi vill alltså inte utvärdera er prestation under detta test.
Testets utformning
För att testa prototypen kommer Thinkaloud tillämpas, detta innebär att ni skall
tänka högt samtidigt som ni testar prototypen. De uppgifter som skall genomföras
utgår från olika scenarios. Ni skall alltså berätta era tankar när ni genomför
scenarierna. En av oss kommer även sitta med er under testet för att observera och
föra anteckningar av vad ni gör och säger. När testet är genomfört kommer vi
avsluta det med en intervju, med frågor riktat mot designprincipernas utformning i
prototypen och hur ni uppfattar att designelementen kommer tolkas av andra
ungdomar.
Både testet av prototyp och intervjun kommer att spelas in, för att vi skall kunna
analysera det. Ni kommer att vara anonyma i vår uppsats, samt att ingen annan
kommer att ta del av det som spelas in under testet och intervjun. Ni kan när som
helst avbryta testet och då förstör vi allt material.
Scenario 1, Chatta:
Du kollar igenom ditt instagramflöde (SaraLarson3). Du ser att Tove (Tovet02) har
publicerat en ny bild på sina hästar (inlägg 1). Du väljer att skriva till henne i
chatten:
● Börja på första bilden (Två stående hästar)
● Klicka på flygplanet (chatta).
● Skicka ett nytt meddelande
● Välj att du vill skriva till Tovet02, klicka på nästa.
● Klicka på “skriv ett meddelande” (två gånger).
● Vad vill du göra nu?
● Ta bort tönt och skriv snygging istället.
● Bra nu är du klar, gå tillbaka till flödet via tillbaka knappen.
Scenario 2, Dela:
Du kollar igenom ditt instagramflöde (SaraLarson3). Du ser att Tove (Tovet02) har
publicerat en ny bild på sig själv (inlägg 2). Du tänker nu dela bilden på Facebook.
●

Börja med att skrolla till bild nr 2 (bilden på tjejen).
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●
●
●

Klicka på på dela symbolen (...)(De tre prickarna)
Välj nu att dela bilden på Facebook
Vad vill du göra? Förklara hur du tänker

Fortsättning - bilaga 2
●
●

Välj ett alternativ. (nej jag är osäker..)
Du är nu klar så tryck på “avbryt” och återgå till flödet.

Scenario 3, Komentera:
Du sitter och kollar igenom ditt instagramflöde (SaraLarson3). Du ser att Tove
(Tovet02) har publicerat en bild på sina hästar (inlägg 1).
● Börja på bilden med två stående hästar
● Klicka på kommentera (pratbubblan)
● Klicka på “Lägg till en kommentar..”
● Publicera kommentaren.
● Vad händer?
● Du är nu klar, tryck tillbaka till flödet.
Scenario 4, Dela:
Du sitter och kollar igenom ditt instagramflöde (SaraLarson3). Du ser att Tove
(Tovet02) har publicerat en selfie (inlägg 2). Du tänker dela bilden på messenger till
dina kompisar.
● Gå till selfien (bild 2)
● Välj att dela i Messenger
● Välj ett alternativ och motivera varför.
● Välj ytterligare ett alternativ och motivera.
● Du är nu klar.
Scenario 5, Publicera:
Du sitter och kollar igenom ditt instagramflöde (SaraLarson3). Du tänkte ladda upp
en ny bild på din Instagram.
● Scrolla ner tills du ser menyn.
● Tryck på kameran i mitten av meny.
● tryck på nästa 2ggr.
● Nu har du kommit till sista steget av att publicera din bild, tryck på dela.
● Välj ett alternativ och motivera ditt val.
● (Om du valt avbryt gå tillbaka till flödet)
● Du är klar med detta scenariot.

Scenario 6, Kommentera:
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Du sitter och kollar igenom ditt instagramflöde (SaraLarson3). Du ser att Tove
(Tovet02) har publicerat ytterligare en bild på sina hästar (inlägg 3). Du tänker
kommentera bilden.
● Scrolla ner till bild nr 3 (Två hästhuvuden)
● Tryck på kommentera symbolen
● klicka på “Lägg till en kommentar..”
● tryck på Publicera.
● Välj ett alternativ och motivera.
● Du är nu klar

Fortsättning - bilaga 2
Byt inloggning. Du byter användar roll nu så du är Tovet02 istället.
Scenario 7, Inställningar, Publicera:
Du har bestämt dig för att ändra lite inställningar på din instagram profil (Tovet02)
för att få mer kontroll över innehållet.
● Börja på din profil (Tovet02)
● Gå till “inställningar” (kugghjulet)
● Gå in på “Publicerade Inlägg”
● Läs texten och förklara vad det betyder
● Pricka i båda bubblorna.
● Du har nu fått en notis om att du har taggats i ett inlägg. kolla på det
● Klicka på “Granska Inlägg”
● Vad vill du göra? Motivera. (avböj)
● Du är nu klar.
Scenario 8, Inställningar, Chatta:
Du har bestämt dig för att ändra lite inställningar på din instagram profil (Tovet02)
för att få mer kontroll över innehållet.
● Börja på din profil (Tovet02)
● Gå till “inställningar” (kugghjulet)
● Gå till “Chatta”
● Läs texten och förklara vad den betyder.
● Pricka i bubblan.
● “skriv” in nyckelord.
● När orden är inskrivna, Tryck på Klar
● Du är nu klar med scenariot och är klar med hela testet.
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Bilaga 3 - Intervjuguide till utvärdering
1 Text (Chatta) - Empathy
1. Vad hände när du chattade?
2. Hur tänkte du när du såg emojin?
3. Vad tror du syftet var med den?
4. Fick emojin dig att tänka om kring meddelandet? Varför?
5. Några andra synpunkter?
2 Distribuera (Dela) - Reflection
1. Var det något speciellt du reagerade på när du skulle dela via Facebook?
2. Hur tänkte du när du såg popup-rutan?
3. Vilka avvägningar gjorde du när valde ifall du skulle dela vidare bilden eller
inte?
4. Var det några speciella aspekter du tänkte på? (text/bild etc.)
5. Om du valde nej, vad tyckte du om att det fanns möjlighet att läsa mer om
schysst beteende online etc.?
6. Några andra synpunkter?
3 Text (Kommentera) - Attention
1. Var det något speciellt du reagerade på när du skulle kommentera?
2. Beskriv hur du tänkte när du skulle kommentera.
3. Vad tror du meningen med den röda texten var?
4. Fick den röda texten dig att tänka annorlunda?
5. Såg du att den röda texten filtrerades bort när du kommenterade? Varför tror
du att den röda texten filtrerades bort?
6. Några andra synpunkter?
4 Distribuera (Dela) - Empathy
1. Var det något speciellt du reagerade på när du skulle dela via messenger?
2. Hur tänkte du när du såg popup-rutan?
3. Vad tror du emoji:nas syfte var?
4. Vad motiverade ditt val av emoji?
5. Tror du att emoji:na fick dig att tänka om?
6. Några andra synpunkter?
5 Distribuera (Publicera) - Attention
1. Var det något speciellt du tänkte på när du skulle publicera bilden på tjejen?
2. Beskriv hur du tänkte när du antingen skulle publicera eller avbryta att
publicera bilden?
3. Vilka avvägande gjorde du när du skulle bestämma om du skulle publicera
eller avbryta?
4. Hade popup-rutans form någon påverkan på ditt beslut?
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5. Var det något speciellt som fick dig att läsa den? (Varför?)
6. Några andra synpunkter?

Fortsättning - bilaga 3
6 Text (Kommentera) - Reflection
1. Var det något speciellt du reagerade på när du skulle kommentera?
2. Vad tror du att den utlösande faktorn var för att popup-rutan visades?
3. Vad avgjorde ditt val om du ville kommentera eller inte?
4. Vad tycker du om att möjligheten fortfarande finns att publicera även om det
är olämpligt innehåll? (är det bra/dåligt?)
5. Några andra synpunkter?
7 Distribuera (Publicera) - Empowerment
1. Förstod du vad inställningarna för att publicera inlägg gör?
2. Vad tyckte du om att personen som är taggad måste godkänna bilden innan
den kan publiceras?
3. Vilka konsekvenser tror du finns med att inte godkänna en bild? Varför?
4. Saknade du något på denna inställning?
5. Några andra synpunkter?
8 Text (Chatta) - Empowerment
1. Förstod du vad inställningarna för att chatta gör?
2. Vad tycker du om att själva få anpassa vilka nyckelord som inte får synas?
3. Ser du något problem med inställningen för att chatta?
4. Saknade du något på denna inställning?
5. Några andra synpunkter?
Övriga frågor (Ställs sist efter alla test)
1. Var det något som du tyckte var bättre än något annat?
2. Hur kände ni generellt över de olika funktionerna?
3. Övriga synpunkter?
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