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Abstrakt 
Att spendera tid på nätet är idag en självklar del av vardagen för unga. Samtidigt har 

sociala mediers genomslag bland barn dessvärre medfört en omfattande social 

problematik i form av risker att råka ut för bland annat kränkningar, trakasserier och 

sexuella övergrepp. Det här projektet har därför målet, att i uppdrag från företaget 

Lajks, designa en webbplats för barn i syfte att lära ut metoder för tryggare användning 

av internet och sociala medier. Syftet med arbetet är att utforska hur grafisk design för 

webben kan användas för socialt hållbar utveckling. Utifrån valda teorier och metoder 

har jag dragit slutsatsen att genom förebyggande kunskap och dialog om ämnet tas 

första steget för att nå målet om mer hållbara internetvanor för den unga generationen.  

 

Abstract 
Spending time online is today a natural part of everyday life for children. At the same 

time, the use of social media among children has led to extensive social issues like 

being exposed to violations, harassment and sexual abuse. This project therefore has the 

goal to design a website for children to teach methods for safer use of the internet and 

social media. The purpose of the project is to explore how graphic design for the web 

can be used for socially sustainable development. Based on selected theories and 

methods, I have come to the conclusion that through knowledge and dialogue on the 

subject the first step is taken in order to reach the goal of more sustainable internet 

habits for the young generation. 

 
Nyckelord 
webbdesign, barn, internet, social hållbarhet, visuell kommunikation 
 
Tack 
Jag vill först och främst ge ett stort tack till mina uppdragsgivare från Lajks, Robin 

Backström och Johanna Gunnarsson. Jag är även tacksam för att Birgitta Mörnvik på 

Östregårdsskolan tog sig tiden att hjälpa mig välja ut de barn som ville hjälpa till att 

utvärdera webbplatsen. Ett tack till er! Slutligen vill jag tacka min externa handledare, 

webbdesigner Malin Rosberg Gustafsson för din hjälp, samt alla involverade lärare från 

designinstitutionen på Linnéuniversitetet. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund  
Företaget Lajks grundades år 2012 av Jin Landälv och Johan Andersson. De har varit 

verksamma som utredare vid Familjevåldsenheten vid Polismyndigheten i region Syd. I 

sitt arbete med utredningar av internetrelaterade sexualbrott kunde de observera att 

omständigheterna i fallen ofta kunde kopplas till skolan. Då barn och ungdomars 

användning av internet är stort idag och går allt lägre ner i åldrarna1 ansågs det för Jin 

och Johan rimligt att initiera ett förebyggande arbete så att föräldrar och grundskolor 

runt om i landet skulle bli mer involverade i elevernas vardag på internet.  

 Lajks har sedan dess arbetat med målsättningen att barn och ungdomar ska 

kunna röra sig tryggt på internet och i sociala nätverk. Verksamheten arbetar utefter 

fundamenten information, kunskap och dialog med den långsiktiga målsättningen att 

kunna minska, motverka och påverka internetrelaterade övergrepp mot barn och 

ungdomar. 

Idag är verksamheten förlagd i Växjö under Robin Backströms ledning 

och erbjuder idag tjänster om utbildningsföreläsningar i förebyggande nätsäkerhet för 

föräldrar, pedagoger och barn på grundskolor i hela landet. De har även utvecklat ett 

certifieringskoncept som innebär att Lajks utför kontinuerlig uppföljning i skolornas 

arbete i frågan. Som en förlängd arm av verksamhetens arbete erbjuder Lajks via sin 

portal LajksTube webbaserade föreläsningar, workshops och lärarhandledningar. 

Materialet där riktar sig då främst till vuxna, såsom föräldrar och pedagoger. 

 Mitt intresse att ha just Lajks som beställare började i och med ett tips om 

företaget och det viktiga arbete de utför. Samtidigt var jag intresserad av att grunda mitt 

examensprojekt i ett ämne som innefattar social hållbarhet genom någon form av 

grafisk formgivning. Jag har tidigare arbetat med webbdesign i olika projekt och anser 

att den korta och effektiva kommunikationen och logiska strukturen sammanfattar mina 

styrkor som designer väl. 

 
1.2 Mål och Syfte 
Målet är att skapa en webbplats för att möjliggöra kontinuerlig utbildning för barn i 

trygg användning av internet och sociala medier. Jag önskar belysa vikten av att barn 

och ungdomar ges kunskap om faror på nätet samt har kännedom om sina rättigheter 

och skyldigheter i frågan. Syftet är att utforska och diskutera hur grafisk design för 

                                                
1 Davidsson, Pamela & Findahl, Olle, Svenskarna och Internet 2016 - Undersökning om svenskarnas 
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webben kan användas för socialt hållbar utveckling och att resultatet verkar 

förebyggande mot diskriminering och övergrepp på nätet.  

 

1.3 Problemområde 
Idag vet vi att så gott som alla svenska barn och ungdomar har tillgång till internet via 

mobil, dator och surfplatta.2 Att spendera tid på nätet är idag en självklar del av 

vardagen för unga som ger underhållning, öppnar upp för socialt umgänge och 

möjliggör utveckling. Samtidigt har sociala mediers genomslag bland barn dessvärre 

medfört en omfattande social problematik i form av bland annat kränkningar, 

trakasserier och sexuella övergrepp. 

 Studerar vi kränkningar på nätet visar det sig att så många som en 

tredjedel av dagens barn och unga har enligt Friends årliga nätrapport för 2016 blivit 

utsatta för detta någon gång det senaste året. Likaså ser vi att sexuella trakasserier också 

blivit ett allt vanligare fenomen. För många barn är uppdateringar och meddelanden 

med sexuella påhopp redan vardagsjargong som enligt forskare riskerar att bli allt mer 

normaliserat.3 Kan det vara så att diskriminering och trakasserier nu har intagit en ny 

arena i och med de sociala mediernas genomslag? Och ännu viktigare; hos vem ligger 

ansvaret att stävja problemet? 

 Unga idag är vana och kunniga i sitt vardagliga bruk av medier. Men att 

vara en aktiv användare av internet innebär inte nödvändigtvis att barnen automatiskt 

utvecklar kunskaper om säker och kritiskt medveten användning.4 Det krävs därför att 

vuxna tar samhälleligt ansvar i frågan genom att erbjuda hållbara metoder för att möta 

problematiken.  

 Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har sammanställt en rapport om svenska 

skolungdomars internetvanor utifrån sin årliga undersökningsrapport Svenskarna och 

Internet från 2016. Som tidigare nämnts utgör en grundläggande aspekt i ett 

förebyggande arbete att aktivt lägga mycket arbete inom skolan för att kunna nå syftet 

för mer hållbara internetvanor hos den yngre generationen.5 

 Det är här vi förstår att Lajks arbete är viktigt. En utmaning företaget står 

inför är att information och utbildningsmöjligheter behöver finnas tillgänglig 

                                                
2 Davidsson & Findahl, 2016, s.27 
3 Stiftelsen Friends, Friends nätrapport 2016, s.8,16, tillgänglig: https://friends-brandmanualswede.netdna-
ssl.com/wp-content/uploads/2016/03/Friends-natrapport2016.pdf   
4 Alexanderson, Kristina & Davidsson, Pamela, Elever och Internet 2016 - Svenska skolungdomars 
internetvanor, Internetstiftelsen i Sverige, 2016, s.5, tillgänglig: https://www.iis.se/?pdf-wrapper=1&pdf-
file=eleverna_och_internet_2016.pdf 
5 Alexanderson & Davidsson, 2016, s.5 
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kontinuerligt även efter det muntliga föreläsningstillfället. Barn och ungas dagliga 

aktivitet på mobil, dator och surfplatta gör webbplatsen till ett relevant medie att 

utforska i denna fråga, och sätter således grunden för detta examensprojekt. 

 

1.4 Problemområdets avgränsning 
Min roll i projektet har haft en grundläggande utgångspunkt i att ta fram en tjänst - i 

detta fallet en webbplats - för uppdragsgivaren Lajks. Deras direktkontakt med 

skolbarn, pedagoger och föräldrar möjliggör att webbplatsen får en aktiv avsändare som 

kontinuerligt sprider och förespråkar webbplatsens innehåll. Det problemområde som 

jag ville undersöka och lyfta fram möjliggörs alltså i större utsträckning tack vara 

samarbetet med Lajks. 

 Målgruppen för projektet avgränsas till barn i åldrarna 9-12 år, då det är 

den huvudsakliga målgruppen Lajks arbetar med. Valet att rikta fokus på barn grundas 

även i min uppfattning att målgruppen lätt hamnar i bakgrunden av verksamheten då 

stor del av kommunikationen formas och riktas till vuxna.  

 I rapporten kommer jag referera till ”nätet” som ett samlingsord för den 

aktivitet som sker på internet och sociala medier. För begreppet ”sociala medier” utgår 

jag från Nationalencyklopedins definition: 

 

”Sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud”. 6 

 

1.5 Frågeställning 
Hur kan grafisk formgivning för webben användas för att nå ett syfte om social 

hållbarhet genom att erbjuda barn och ungdomar kunskaper att agera tryggt på nätet? 

 

2 TEORI och METOD  
 
2.1 Teoretisk ram 
De källor som utgör den teoretiska grunden i projektet har delvis förankring i 

kvantitativa undersökningar från bland annat IIS, Statens medieråd och Stiftelsen 

Friends. Undersökningarna är utförda av seriösa aktörer och anger aktuella data som är 

tolkad och sammanställd av experter. Då detta emellertid är undersökningar om ungas 

                                                
6 Hernwall, Patrik, ”Vem är du?” Om genus och makt i ungas kommunikation online, s.58, i: Dunkels, Elza 
& Lindgren, Simon (red): Interaktiva medier och lärandemiljöer, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2014 
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upplevelser och erfarenheter av sin vardag på nätet bör man dock ta hänsyn till att 

resultatet medför en tolkningsfråga av de emotionella värden som resultatet eventuellt 

missar. Man bör alltså ha i åtanke att individuella upplevelser är högst personliga, och 

en händelse som upplevs djupt kränkande för någon kan kännas obetydlig för någon 

annan. 

 Sedan finns en kvalitativ forskningsgrund i rapporten som redogör 

analyser från aktiva akademiker med bakgrund i ämnet jag har önskat undersöka. I 

dessa källor hålls anföranden som öppnat upp för diskussionen i min rapport. Syftet har 

varit att diskutera social hållbarhet och rapportens referenser är utvalda för att försöka 

ge mina anföranden ett humanistiskt perspektiv. 

 
2.1.1 Ung kultur i sociala medier 
När det kommer till sociala medier kan det vara ett fenomen som kanske upplevs svårt 

att definiera och identifiera. Men vad vi alla märker är att utvecklingen går väldigt 

snabbt framåt. Nya appar och digitala tjänster lanseras hela tiden. Av nyhetens behag får 

vissa kanske enorma uppsving för att sedan avta eller ersättas av något nytt. Skapare 

och utgivare av dessa medier utvecklar sina koncept, men lika mycket vill jag hävda att 

man bör betrakta användarna som aktiva medskapare i varje socialt medie. Liksom all 

kultur uppstår den genom mänsklig samverkan, i detta fallet mellan barn. 

 Patrik Hernwall, pedagogikforskare vid Institutionen för data- och 

systemvetenskap vid Stockholms universitet, diskuterar i antologin Interaktiva medier 

och lärandemiljöer om konventioner inom ungdomars nätkultur. 

 

”Digitala medier är inte bara allestädes närvarande utan också betydelsefulla 

pådrivare av samhällsförändring. Och liksom vid tidigare tekniska innovationer, 

sätts förhoppningar till att de förändringar som förknippas med digitala medier också 

ska vara positiva utvecklingstrender. Jag vill tro att dessa förhoppningar ändå även 

en viss giltighet, då varje unik användare av digitala medier (potentiellt) också är en 

utvecklare av såväl användarmönster som även i någon mån av mediet.” 7 

 

Hernwall menar att plasticiteten i samtida digitala medier gör internet till en arena där 

barn får en frihet att synas och höras. Man tillåts som användare bli en medproducent 

                                                
7 Hernwall, Patrik, ”Vem är du?” Om genus och makt i ungas kommunikation online, s.58, i: Dunkels, Elza 
& Lindgren, Simon (red): Interaktiva medier och lärandemiljöer, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2014 
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inom ramarna för de strukturella villkor som gränssnittet skapar. Hernwall fortsätter 

med att jämföra de traditionella medieformat som tekniska artefakter bar - det vill säga 

funktionen av text, bild, film och ljud - och hur de var mer avgränsade förr. En 

grammofon kunde spela upp ljud, en kamera kunde fota, en tidning kunde trycka text 

och bild och således skildes modaliteterna åt. Men i och med digitala medier och 

internet har utvecklingen tagit nya former, och de tidigare skilda modaliteterna syns 

idag sida vid sida. Text kan nu integreras med bild eller video som kan redigeras och 

postproduceras och skaparen blir samtidigt en kombination av producent och sändare. 

Den multimodala kommunikationen har med andra ord inte någon förutbestämd 

grammatik, utan tar snarare form i författarens förankring i konventioner.8 

 Därför kan man förstå att den mediala kulturen som uppstår numera ställer 

vissa krav på avsändaren att förstå och delta enligt de rådande reglerna och följa 

konventionerna inom modaliteterna. I arbetet behöver jag med andra ord förankra mig i 

de aktuella konventionerna inom målgruppen för de medier som är aktuella. Ur ett 

kommunikationssyfte behöver webbplatsen alltså följa rätt ”digitala grammatik” för att 

nå målgruppen.  

  

2.1.2 Konventioner och materialiteter i sociala medier 
Så vad karaktäriserar de rådande konventionerna i ung mediekultur? Hernwall fortsätter 

med att anföra att den mediala kulturen utgörs av tydliga maktdimensioner 

sammanflätade med genusmarkörer som speglar kulturella värderingar och normer. 

Dessa blir ofta återskapade i ungas själv-representationer i sociala medier där 

tonårstiden ofta präglas av intressen för vänskap, sociala relationer och hierarkiska 

positioner. Identitetsmarkörer som ålder, genus, sexualitet och etnicitet blir ofta centrala 

till följd av kommersiella krafter, skola och kulturella förväntningar.9  

 I kartläggningsrapporten Duckface/Stoneface av Statens medieråd har en 

studie gjorts om ungas aktivitet på sociala medier ur ett genusperspektiv. Stor del av 

onlinekommunikationen mellan barnen sker via bildkommunikation. I rapporten påvisas 

tämligen tydliga skillnader mellan könen när det kommer till hur barnen väljer att 

gestalta sig själva i sociala medier. Det finns exempelvis en stark medvetenhet om vilka 

bildkonventioner som är genuskodade som ”killiga” respektive ”tjejiga” och i centrum 

för detta står s.k egobilder eller selfies: 

 

                                                
8 Hernwall, 2014, s.64 
9 Ibid, s.66 
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”Killarnas bildkonventioner domineras av att framstå som handlingskraftig och 

oberörd – att inte 

bry sig så mycket vare sig om hur bilden ser ut eller hur andra uppfattar den. Idealet 

är ett stoneface. […] Bland de ”tjejiga” bildkonventionerna återfinns t.ex. att 

manipulera och redigera bilderna i estetiserandesyfte, att göra bilden sned för att 

åstadkomma en dynamisk komposition, att le mot kameran, att uppdatera sin 

profilbild (alltför) ofta och inte minst det otänkbara: att göra duckface (pluta med 

munnen mot kameran) och framstå som en fjortis.” 10 

 

 Att normer, genus och andra sociala konventioner förankras i unga är för 

mig föga förvånande. För min personliga designroll anser jag det vara viktigt att agera 

utifrån min uppfattning att det finns omfattande negativa följder av ett alltför 

könsuppdelat samhälle. Det blir av den anledningen relevant för mig att ta hänsyn till 

detta genom processen, och sträva efter att resultatet omfattar tydliga värdegrunder om 

jämställdhet och kulturell mångfald. 

 

För att ge fler insikter i sociala mediers betydelse för unga i deras vardagsliv och 

identitetsutveckling refererar Hernwall till ett sociomateriellt perspektiv11. Med ett 

sociomateriellt perspektiv anförs att materialiteter, såsom artefakter och platser, är 

meningsbärande inslag vid konstruktionen av mening och betydelse. Artefakterna i sig 

själva bör således också förstås som bärare av påverkbara normer, värderingar och 

regler som förändras i tid och rum. Dessa tillfälligheter illustreras exempelvis i hur 

populära sociala medier eller föregående modell av en smartphone helt plötsligt kan 

börja anses som föråldrade och passé.12  

 Jag vill tolka det som att i samspelet mellan individ och materialitet blir 

individen uppfattad, och uppfattar sig själv, i relation till artefakten. Det blir därför 

nödvändigt att spegla denna aspekt i designprocessen då det finns ett behov av att kunna 

kommunicera i enlighet med de rådande villkoren. 

 

                                                
10 Forsman, Michael, Stoneface/Duckface: Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar 
och tjejer i årskurs 4 och 7, 2014, s.8, tillgänglig: 
https://www.statensmedierad.se/download/18.1957a5a6150001724192f51b/1443519607119/Duckface-
Stoneface-ver1.pdf 
11 Alaimo, Stacy & Hekman, Susan, Material Feminism, 2008; i: Hernwall, Patrik, ”Vem är du?”: Om genus 
och makt i ungas kommunikation online, 2014, s.66 
12Hernwall, 2014, s.67 
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2.1.3 Att möta problematiken 
Elza Dunkels, lektor i tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, diskuterar i 

boken Vad gör unga på nätet? om problematiken på internet som drabbar dagens barn 

och unga. Här anför hon att man bör identifiera problematiken utifrån en humanistisk 

definition framför en teknisk, som ofta föreslås. 

 

”Det mesta på internet är gamla företeelser i nya kläder. Om vi ägnar lite tid åt att 

orientera oss på nätet kommer vi att känna igen nya manifestationer av djupt 

mänskliga behov: att visa vem man är, att hitta själsfränder, att ventilera viktiga 

frågor, att ha roligt, att få utlopp för aggressioner, att vara kreativ. […] Allt detta 

måste behandlas som mänskliga fenomen, inte tekniska.” 13 

 

Dunkels argumenterar ytterligare i essän Digital kompetens - vad kan vi lära oss av 

ungas lärandemodeller? att vi alla behöver samla så kallad digital kompetens. Den 

digitala kompetensen ska inte enbart definieras som tekniska färdigheter, utan Dunkels 

föreslår att en viktig åtgärd för ett sundare förhållningssätt till internet är att förespråka 

livskompetens som en del av den digitala kompetensen. Man bör alltså rusta sig för att 

möta livets med- och motgångar, och dra slutsatser utifrån livet på nätet för att förstå 

livet utanför nätet, och tvärtom.14 

 Dunkels menar fortsättningsvis att skydda barn mot risker på nätet i 

grunden handlar om att i första hand prata om internet med barnen och lära dem 

utveckla ett sunt förhållningssätt till det. Därmed bör det förutsättas att vuxna tar ansvar 

för att starta en sådan dialog. Det går att förutsätta att barn är förhållandevis självlärda i 

att hantera medier och besitter en djup praktisk kunskap om sin egen användning. Det 

föreligger dock en avsaknad av en allmän, bredare kunskap som man skaffar om ifall 

man skulle få användning för den. Detta är vad Dunkels hänvisar som en just-in-case 

kunskap.15 

 Kan webbplatsen förse barn med denna sorts kunskap kan resultatet verka 

för ett hållbart syfte, och uppdraget definieras således av Lajks som ansvariga utgivare 

för webbplatsens innehåll, och jag har designrollen som innefattar gestaltningen och den 

visuella kommunikationen av innehållet. 

 

                                                
13 Dunkels, Elza, Vad gör unga på nätet?, 2012, s.116 
14 Dunkels, Elza, Digital kompetens - vad kan vi lära oss av ungas lärandemodeller?, 2014, s.50 
15 Dunkels, 2012, s.85 
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2.2 Praktisk utförande 
Etiska riktlinjer 

Med skälet av att designen är riktad till barn vill jag av etiska skäl hävda att jag förstår 

det ansvar det innebär att stå som skapare till designen. De val och beslut jag tagit 

grundas i förståelsen av att innehållet som kommuniceras påverkar barn, och detta har 

jag tagit hänsyn till genom hela gestaltningsprocessen. I enlighet med 

individskyddskravet och de etiska riktlinjerna för självständiga arbeten på fakulteten för 

konst och humaniora ser jag till att inte utlämna varken personuppgifter eller foton som 

kan identifiera de barn som deltagit i projektet. 

 

Metoder 

Inledningsvis tillämpas kartläggande metoder för att undersöka kontext och behov. 

Researchen i den första delen av processen omfattas av att inledningsvis identifiera 

problematikens natur. Initiala formstudier genomförs genom att jämföra uttryck och 

innehåll av relaterade aktörer inom området. Vidare kommer processen för 

konceptualisering och profilering16 genom moodboards, skisser och sammansättning av 

en grafisk profil. 

 Jag kommer även ta hjälp av specifika principer inom just webbdesign. 

För webbplatsens struktur används principer om navigation och kartläggning av 

användarförlopp. För att visualisera önskvärda användarupplevelser tillämpas en variant 

av metoden User Journey Mapping.17. Här kommer jag fokusera på att visualisera en 

målsättning om önskvärt användarförlopp baserat på webbplatsens omfattande mål och 

syfte. Stor vikt kommer också läggas på att i processen låta målgruppen och pedagoger 

delta i en fokusgrupp i syfte att testa och utvärdera webbplatsen i processens slutfas. 

Här kommer jag att ta hjälp av principer inom metoden Usability Testing18 med målet 

att optimera webbplatsens användarvänlighet och även undersöka huruvida den visuella 

kommunikationen lyckas med att tilltala målgruppen. 

 Den webb-baserade tjänsten Wix.com kommer vara det slutgiltiga 

arbetsverktyget för uppförandet att webbplatsen. Eftersom att jag för närvarande inte 

kan eller har tid att lära mig kodning för webb och känner mig begränsad i 

användningen av Wordpress-mallar, anser jag att Wix är ett passande val för just mitt 

ändamål. Wix erbjuder nämligen möjligheten för kod-fri webbdesign genom dra-och-
                                                
16 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam, och profilering i vår visuella kultur, 
2012, s. 267 
17 Hanington & Martin, 2012, s.196 
18 Ibid, s.194 
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släpp-funktion, vilket möjliggör för mig att kunna presentera en fullt fungerade prototyp 

av designen. 

 

Riktlinjer för webbdesign och visuell kommunikation 

Kärnan för detta arbete utgörs av processen för min framtagning av tydlig och träffsäker 

visuell kommunikation. Jag har förhållit mig till en modell redovisad i läroboken 

Effektiv visuell kommunikation. Den anger tre perspektiv på kommunikation och hur 

dessa samspelar mellan olika aktörer under en process. Det första perspektivet, 

intentionsperspektivet, anger sändare och beställare och deras arbete med analys, mål 

och budskap. Närpespektivet anger nästa fas som omfattar text, bild och kontext och den 

hanteras av budbäraren, redigeraren och formgivaren. Det sista perspektivet som är 

mottagarens kallas receptionsperspektivet. Den omfattar perception, upplevelse och 

tolkning.19 I kontexten för detta projekt speglar denna modell samspelet mellan Lajks 

som sändare, mig som formgivare och målgruppen som mottagare. 

 

I Webbredaktörens handbok redogör Fredrik Wackå för en inledande strategi vid 

uppförandet av en ny webbplats. Den är: definiera vad besökaren vill, på vilket sätt ni 

kan dra nytta av det, hur ni gör det på bästa sätt och hur ni ska veta om ni lyckats. Eller 

kortare uttryckt sammanfattar Wackå att denna strategi i turordning ska handla om 

människor, mål, medel och mått.20 

 I projektets fall anger briefen ett behov av att delge information till 

målgruppen. Barnen behöver en plattform som informerar om en säkrare vardag på 
                                                
19 Bergström, 2012, s. 37 
20 Wackå, Fredrik, Webbredaktörens handbok: skapa värdefullt innehåll för webb och intranät, 2012, s. 19 
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nätet. Företaget Lajks - och även samhället - gynnas av att låta barnens nyförvärvade 

kunskaper från deras föreläsningar sjunka in och repeteras, vilket möjliggörs via en 

webbplats som sammanfattar Lajks kunskaper. Genom en grundlig och noggrann 

designprocess bör resultatet, efter utvärderingar och tester, bli ett lyckat koncept. 

 

3 RESULTAT 
 
3.1 Gestaltningsprocess 
Förberedande research 

I samråd med Lajks utformades en brief som sammanfattade det övergripande målet 

med att ta fram en digital plattform med syftet att utbilda barn om tryggare 

internetanvändning. Inledningsvis bestod processen av att identifiera problematikens 

natur. Vad kännetecknar barns vanor av internet och sociala medier, hur förhåller sig 

vuxna till de risker barnen utsätts för i sitt dagliga bruk av internet, samt vilka 

organisatoriska aktörer arbetar med problematiken? 

 Enligt IIS studie Eleverna och internet 201621 har i stort sett alla (97%) 

som går mellanstadiet (11-13 år) egen mobiltelefon. Tillgången för annan utrustning 

såsom antingen surfplatta eller dator är mindre, men fortfarande relativt vanlig.22 De 

aktiviteter målgruppen främst sysslar med är Youtube, spel, lyssna på musik och 

använda sociala medier. Något som skiljer mellanstadiebarn är att nästan dubbelt så 

många flickor som pojkar använder Snapchat varje vecka. Samtliga (100%) använder 

sig någon gång av Youtube. 

 Med tanke på hur enkelt det var att finna litteratur och studier med syftet 

att ge vuxna kunskaper och metoder för att arbeta med barns säkerhet online, ser jag att 

det trots allt finns ett vidtaget ansvarstagande. Ann Frisén och Sofia Berne, professor i 

psykologi respektive fil.dr i psykologi vid Göteborgs universitet diskuterar i 

Nätmobbning: Handbok för skolan om bland annat vuxnas oro för vad unga gör på 

nätet. De menar att vuxna generellt inte är medvetna om vad deras barn eventuellt kan 

utsättas för, och antingen underskattar eller överskattar riskerna.23 De risker som finns 

kan delas upp i fyra huvudkategorier. De är risker relaterade till aggressivitet, risker 

                                                
21 Alexanderson & Davidsson, 2016 
22 Bilaga A 
23 Berne, Sofia & Frisén, Ann, Nätmobbning: Handbok för skolan, 2016, s.36-38 
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relaterade till sexualitet, värderelaterade risker (exempelvis extremism) samt 

ekonomiska risker (exempelvis att behöva betala för vissa spel).24 

Det blev vidare aktuellt att analysera aktuella företag, organisationer och 

kampanjer för att förstå hur problematiken uppmärksammas i dagsläget. Då det finns 

organisationer som BRIS, Friends och Rädda Barnen som riktar sitt arbete och 

kommunikation direkt mot barn finns även aktörer som Surfa Lugnt, Internetstyrelsen i 

Sverige (IIS) och Statens Medieråd som arbetar preventivt inom frågan genom att yrka 

för vuxnas ansvarstagande.25 

 Men den aktör som framför allt sköter ansvaret för ett aktivt arbete med 

problematiken är skolan. Enligt skollagen och diskrimineringslagen har skolpersonal 

anmälningsskyldighet om en elevs värdighet kränks i form av diskriminering, 

trakasserier eller kränkande behandling. Skolans ansvar för att motverka mobbning 

sträcker sig även för mobbning på nätet om den har en koppling till skolan.26  

 

3.1.1 Konceptet 
Konceptet som framtogs grundas med visionen om att spegla samtid, ungdom, dialog 

och internet-positivism. Det förebyggande och hållbara målet genomsyras av att tala 

öppet och fritt med barnen om ämnet. Innehållet på sidan bestämdes efter diskussioner 

med Lajks till att ha ett huvudfokus på att bland annat utgå ifrån de principer som Elza 

Dunkels redogör för. Det vill säga att grunden i ett förebyggande arbete är att upplysa 

om risker och lära barn att ha en kritisk hållning gentemot det som sker i vardagen på 

nätet. Målet var då att rusta de yngre generationerna till att kunna hantera med- och 

motgångar i livet på nätet. Tillämpar man då Patrik Hernwalls anföranden om vikten att 

begripa på vilket sätt den visuella kulturen ter sig inom sociala medier, finns en bra 

grogrund i hur jag som designer bör förhålla mig i mina formbeslut. 

 

 

 

Webbplatsens namn 

                                                
24 Livingstone, Sonia & Smith, Peter K., Annual research review: Harms experiences by child users of 
online and mobile technologies: the nature, prevalence and management of sexual and aggressive risks in 
the digital age, Journal of Child and Psychiatry, 2014: i Berne, Sofia & Frisén, Ann, Nätmobbning: 
Handbok för skolan, 2016, s.36 
25 Bilaga B 
26 SFS: 2010:800. Skollag. tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K6 
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Genom processen har webbplatsen haft olika arbetstitlar som hela tiden försökt spegla 

sidans huvudsyfte och därmed hjälpa användaren förstå det underliggande budskapet. 

Till en början undersöktes konceptnamn som exempelvis ”Säkert!” eftersom det bör 

vara kortfattat och samtidigt vara informativ om sidans syfte. Många förslag kändes 

dock alltför spretiga och orelaterade till Lajks. Just namnet Lajks relaterar till en 

svengelsk stavning av likes, ett ord tydligt kopplat till användarkulturen i sociala 

medier. Efter att ha tittat på och jämfört namn på olika appar så kännetecknas de ofta av 

att vara korta, koncisa och spegla appens funktion eller relation till innehållet. Eftersom 

Lajks står som avsändare formades konceptet åt att namnge webbplatsen Lajkly. Detta 

har en koppling till aktuella sociala medier såsom Musical.ly och Live.ly som använder 

samma ändelse. Namnet kan även spegla ordet likely i syftet av förmedla budskapet om 

kritisk hållning till nätet.  

 

 

 

Logotyp 

Efter att namnet var satt blev det dags att utforma en logotyp. Grundläggande principer 

för en bra logotyp är att den harmoniserar med utgivarens affärskoncept och kultur.27 Då 

webbplatsen behöver uttrycka en kärna i dialog designades logotypen utifrån 

symboliken av en pratbubbla. Pratbubblan, eller chattbubblan, är en ikon med vardaglig 

användning i medievärlden.  

 Logotypen grundlades med typsnittet Chewy och redigerades för att kunna 

passa in i en pratbubbla. Här kom en insikt att ordet uppfattades som alldeles för avlångt 

för ögat för att passa in i en typisk pratbubbla, vilket ledde till att det vore bättre att dela 

upp ordet i två ord. Delar man på namnet Lajkly, vilket kopplar typografin ytterligare 

till Musical.ly kan formen av pratbubblorna delas upp till två som tillsammans formar 

ett hjärta. 

                                                
27 Bergström, 2012, s. 271 

Bild: Apparna Live.ly och Musical.ly vars namn inspirerat till Lajkly. 
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Färg och form 

Den följande skissprocessen började med att jag undersökte några av de allra 

populäraste sociala medierna för målgruppen. För att avgränsa valde jag ut appar som 

också visar sig vara de vanligaste  att utsättas för kränkningar på. Enligt en 

sammanställning i Friends nätrapport rangordnas apparna KiK, som ligger på topp, följt 

av Instagram, Snapchat, Facebook och Ask.fm.28 

 Med tanke på Herwalls yrkande av vikten att förstå den visuella kulturen 

från målgruppens vardag så fortsatte jag med att göra en formstudie där jag tog ut 

former, symboler och tecken som karaktäriserar några av de mest populära apparna. Ett 

koncept formulerades med syftet att användarna av webbplatsen önskar uppfatta, 

relatera och känna igen uttryck och representationer ifrån sin vardag. 

 

 
                                                
28 Stiftelsen Friends, Friends nätrapport 2016 
* Rapporten är baserad på en undersökning där 1015 barn och unga i åldern 10 till 16 år i Sverige deltagit. 
Jag har använt resultaten från undersökningen trots att den yngre delen av målgruppen inte är 
representerad. 

Bild: Logotypens skissprocess med utgångspunkt i typsnittet Chewy, fram till den slutgiltiga 
redigering av bokstävernas komposition inom pratbubblan. 
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Det fanns givetvis en viktig aspekt i att låta webbplatsen speglas i Lajks grafiska profil. 

Mina uppdragsgivare tillät dock den nya profilen att grena ut från Lajks aktuella form 

och som designer gavs jag mycket utrymme att utveckla ett eget formspråk. Därför 

användes samma grundläggande kulörer blå och rosa för webbplatsens profil. Men med 

fokus på att bygga en sida grundad i internet-positivism tog jag fram en pastell-palett 

där blå och en rosa (med aningen mer röd nyans) ligger som bas, kompletterad med 

accentkulörer i orange och grön. Genom att ljusa upp grundkulörerna hoppades jag att 

kunna arbeta fram en mer luftig och kravlös atmosfär på webbplatsen. 

 

Bild: Ett urval skisser från tidiga formstudier. 

Bild: Grafisk profil som anger primär färgpalett, accentpalett, texturmönster och logotyp. 
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Typsnitt 

Valet av typsnitt delades upp i att bestämma ett funktionellt för brödtext samt ett 

typsnitt för rubriker som behövde vara dynamiskt och väcka uppmärksamhet. Det 

textliga innehållet kommer vara en av den viktigaste kommunikationsformen för 

webbplatsen då det är här användaren ska läsa och ta del av informationen. Det behöver 

därför finnas en bra balans mellan synlig, berättande typografi som gör sig bra i 

expressiva sammanhang och osynlig typografi, som gör sig bäst i informativa 

sammanhang.29 

 Brödtexten sattes i typsnittet Lato. Typsnittet är för närvarande en del i 

Lajks grafiska profil och därför är det en god anledning att behålla det. Lato är 

dessutom ett vanligt förekommande sanserif-typsnitt på webben som finns som open 

source på Google Fonts.30 Typsnitt från Google Fonts är i regel anpassade för webb. 

Rubrikerna har satts i samma typsnitt som används i logotypen, Chewy, och är också 

tillgänglig på Google Fonts. 

 

 

 
                                                
29 Bergström, 2012, s.118 
30 Google Fonts: https://fonts.google.com/about (hämtad 2017-04-10) 
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Illustrationsprocess 

Jag hade en önskan att få arbeta fram ett hand-nära uttryck, och undersöka huruvida ett 

sådant koncept lämpar sig i en webbdesignskontext. Här fanns bra exempel i 

Ungdomsmottagningens plattform och även RFSL Ungdoms webbplats för att se hur 

kommunikation riktad för barn och unga understöds med enkla visuella medel.31 Här 

finns en inspirerande teknik som jag kan använda som referenser i formgivningen. Det 

var även användbart att sammanställa ett antal bilder och illustrationstekniker i en 

moodboard. Här blev några bilder tagna från bland annat sociala mediekampanjer och 

grafiska profiler. 

 

Som tidigare nämnt baserades illustrationerna av motiv såsom personer, objekt och 

situationer som är relaterade till målgruppens vardag på nätet.32 Här framställs 

gestaltningarna med direktiv och expressiv bildretorik - de vill förstärka informationens 

budskap och dramatiserar samtidigt innehållet.33 

 

3.1.2 Uppförandet av webbplatsen 
De kategorier som ska dela upp hemsidan bestämdes till följande: startsid, få koll, 

källkritik, rättigheter, blivit utsatt, video och forum. 

När jag kom i fas med att börja bygga själva webbplatsen ritade jag 

inledningsvis upp strukturen i Illustrator. Där undersökte jag sammansättningen av de 

valda färgerna och formerna, samt planerade för layouten. Här var det relevant att 

planera designern efter jämförelse med utvalda webbplatser för barn och ungdomar för 
                                                
31 Bilaga C 
32 Bilaga D 
33 Bergström, 2012, s.157 
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att ta reda på vilken form av struktur som är att föredra. För att stödja besluten har jag 

återkommande refererat till utvalda principer och strategier inom webbdesign. Tidigt 

utformade jag en kartläggning om det önskvärda rörelseförloppet i en User Journey 

Map för att tydliggöra hur jag vill att barnen ska interagera med webbplatsen. 

 

Jag skissade till en början efter ett blockliknande upplägg med en header med 

navigering och sociala länkar, följt av ett block med översiktlig information som sen 

avslutas med en footer på botten av varje sida. Ganska snart upplevdes det som att 

linjerna begränsade webbplatsen och det gav ett statiskt uttryck som var motsatsen till 

vad jag ville. I handledning med webbdesigner Malin Rosberg Gustafsson diskuterades 

att sidan behövde lättas upp, vilket förde vidare gestaltningen mot att arbeta med remsor 

och parallax skrollning. Vid denna tidpunkt byttes skissprocessens verktyg från 

Illustrator till Wix. I bilagorna går att följa gestaltningsprocessen från början till slut.34 

Då målgruppens primära aktivitet på nätet huvudsakligen sker via mobiler 

och surfplattor35 avgör detta omfånget av webbplatsen. Malin styrkte att webbplatsen 

behöver vara responsiv. Det vill säga anpassad för alla typer av besöksenheter och ha 

möjligheten att skalas om beroende på om sidan läses på dator, surfplatta eller mobil. 

Genom Wix finns funktionen till att designens proportioner och skala anpassas efter 

skärmstorleken, men att färdigställa mobilversionen är sekundärt prioriterat och 

omfattar arbete som får ske utöver detta examensarbete.36 

 

Fokusgrupp  

I slutskedet av processen utfördes en fokusgrupp på tio barn från årskurs 4-6 på 

Östregårdskolan i Växjö. Barnen deltog parvis för att först själva utforska en prototyp-

                                                
34 Bilaga E 
35 Statens Medieråd, Ungar och medier 2015: fakta om barns och ungas användning och upplevelser av 
medier, 2015, s.18, tillgänglig: 
http://www.statensmedierad.se/download/18.7a953dba14fef1148cf3b32/1442841939189/Ungar-och-
medier-2015.pdf 
36 Bilaga F 

Bild: Användarförloppet tydliggör hur jag vill att användarna ska interagera med 
webbplatsen. Användaren ska först introduceras till webbplatsen och förstå vad dess syfte 
är, för att sedan börja navigera sig. Användaren interagerar genom att skrolla/klicka och 
tar ett beslut för att gå vidare. Användare ska sedan ta emot innehållet, reagera på det för 
att sen (förhoppningsvis) tillämpa de förvärade kunskaperna framöver. 
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version av webbplatsen och därefter delta i en muntlig utvärdering av designen. Viktigt 

att tillägga är att samtliga barn hade deltagit i en föreläsning av Lajks på sin skola, och 

var därför väl informerade om vad deras arbete gick ut på. Tänkbart är alltså att barnens 

omdöme och reaktioner påverkades av denna förkunskap, till skillnad från en 

fokusgrupp som stått utan denna bakgrundskännedom. 

 

 

Testerna dokumenterades först i form av skärminspelning där jag kunde samla barnens 

interaktion för att kunna utvärdera deras navigation och förlopp genom hemsidan. Som 

diskussionsunderlag bad jag barnen diskutera frågorna: Vad var bra med hemsidan? 

Vad var mindre bra med hemsidan? Saknas något? Övrigt. Se bilaga för mer utförlig 

sammanställning av utvärderingen.37  

 Efter fokusgruppen tog jag med mig insikten att dialog och utvärdering är 

enormt viktiga för en bra webbplats. Jag tog med mig den samlade feedbacken från 

barnen, handledare och Lajks för det slutgiltiga detaljarbetet av Lajkly. 

 

3.2 Analys 
I detta projekt har jag fått insikten att webbdesign innebär en lång process som faktiskt 

möjliggörs just via dialog. Som arbete inom alla designfält, handlar det om människor 

och jag tror god design måste grundas i viljan att lära sig av och försöka förstå 

människor. 

 Av teorin som angetts i rapporten fann jag kriterier att arbeta efter. 

Designen behövde spegla konventioner bland unga i deras vardag på nätet, och 

kommunicera en så kallad ”digital grammatik” som användarna av webbplatsen kan 
                                                
37 Bilaga G 
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relatera till. Dessa konventioner kan vara sociala, såsom normer om genus, sexualitet 

och etnicitet. Eller så kan de vara materiella, där artefakter och platser är meningsbärare 

som förändras i tid och rum. Formbesluten behövde samtidigt undvika negativa 

stereotyper och generaliseringar, och jag har därför försökt arbeta utifrån värdegrunder 

av bland annat jämställdhet och etnisk mångfald. 

 Formbesluten grundas i dessa insikter och har väglett mig i såväl 

gestaltandet som i struktureringen av webbplatsen. För att återkoppla till Fredrik 

Wackås webb-strategi med att fokusera på människa, mål, medel och mått har jag 

hittills hunnit börja arbeta med de två första kriterierna. Vad som återstår att arbeta 

vidare med är att fortsättningsvis samla kunskap om med vilket medel Lajks målsättning 

gynnas bäst av. Vi förstår att en mobilanpassad webbplats kommer behöva prioriteras i 

nästa steg, men kanske kan vi även föra projektets utveckling vidare mot exempelvis 

appar som erbjuder tjänster eller spel. Fortsättningsvis krävs det även arbete med att 

mäta och utvärdera designen ytterligare för att optimera webbplatsens effektivitet. 

 Som Elsa Dunkels så enkelt bryter ner åt oss: internet är bara en 

omfattande mänsklig aktivitet som tagit form i digitala kanaler. Min förhoppning att 

därför att detta examensprojekt blir ett exempel på hur Lajks muntliga arbete får 

möjligheten att fortsätta i samma riktning, och ta form i en digital skepnad. 

 

4 DISKUSSION 
 
Att få ha arbetat med det här området har varit otroligt intressant. Jag har fått kombinera 

mina intressen för internet, sociala relationer och digital formgivning. Men det har varit 

utmanande. Att arbeta med social problematik är komplext, vilket jag ofta mitt i 

processen brukar dra mig till minnes. Det finns emellertid något som driver mig till att 

fortfarande alltid hoppa in i dessa processer. Jag har en outgrundad dragning till att 

förstå samband i mänskliga relationer, kultur, värderingar, normer och konventioner. 

Detta arbete har förhoppningsvis fört mig ett steg närmre till min egen förståelse för just 

varför jag dras hit. 

 

4.1 Hållbarhet 
Detta projekt har grundats i och genomgående strävat efter ett hållbarhetssyfte. Inte 

minst har det väglett mig i min egen lärdom och förståelse för hur jag fortsättningsvis, 

som grafisk formgivare, kan arbeta utifrån en hållbarhetsgrund. För mig utgörs 
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projektets hållbara kärna av den undersökande processen av hur grafisk formgivning i 

digitala medier kan verka för social hållbarhet. 

 I boken Design för hållbar utveckling förklarar Ann Thorpe att vi för 

första gången på århundraden har bildat en passiv ”tittarkultur”. Att vi dagligen i allt 

från reklam, television, webbplatser och dataspel påverkas av en visuell realitet. Här 

menar hon på att designern får ett stort ansvar i att skapa föremål eller bilder i denna 

visuella sfär med tanke på hur den dominerar som kommunikationsform.38 

 Som tidigare nämnt hävdar Elza Dunkels i sina avhandlingar att man bör 

definiera den sociala problematiken på internet som en humanistisk sådan, och inte en 

teknisk.39 Förekomsten av näthat är fortfarande ett mänskligt fenomen som bara tagit ny 

skepnad via digitala kanaler. Jag tror här att det blir extra viktigt för designern, som ju 

oftast arbetar med människan som central utgångspunkt, att försöka ta till sig detta 

humanistiska perspektiv även här. En teknisk lösning, exempelvis en blockerings-

funktion för att förhindra oönskade kontaktförsök, skulle kanske i detta fall angripa 

symptomen. En humanistisk lösning, där arbetet med denna webbplats skulle kunna ses 

som exempel, skulle istället verka förebyggande på lång sikt. 

 I min beställare Lajks värdegrund och arbete finns en målsättning som 

berör just denna typ av hållbarhet, med ledorden att förebygga med kunskap. Deras 

arbete grundas i problematiken tagen ur samtiden - men likaväl kommer vi, om inte i 

ännu större utsträckning, även ställas inför samma bekymmer i framtiden. Min tanke är 

att den hastiga digitala utvecklingen troligen kommer upplevas utmanande för de äldre 

samhällsgrupperna oavsett tid, och jag skulle tro denna typ av problematik alltid 

kommer existera som en klassisk generationsklyfta.  

 För dialogen tycks ofta kringgå vuxnas tillvägagångssätt för att möta 

problematiken som uppstår av användarkulturen som de unga skapat. Men ungas 

möjlighet att vara med och forma sin omvärld via sociala medier är - trots de negativa 

sidorna - fortfarande en värdefull och demokratisk fördel. Vi bör värdesätta detta högt, 

och min förhoppning är att jag i mitt fortsatta arbete tillåts växa med denna utveckling. 

                                                
38 Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling, 2008, s.152 
39 Dunkels, 2012, s.116 
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Bilagor 
Bilaga A  
Eleverna och internet 2016 
 

 
 

Källa: Alexanderson, Kristina & Davidsson, Pamela, Eleverna och Internet 2016 - Svenska 

skolungdomars internetvanor, Internetstiftelsen i Sverige, 2016, s. 14-17 

 



  
 

II 

Bilaga B  
Relaterade aktörer 

 
 
 



  
 

III 

Bilaga C 
Inspiration 
 

 

 

 

Bild 1: Ungdomsmottagningen 
Bild 2: RFSL Ungdom 
 
Här ser man att webbplatserna använder sig av illustrativa stöd, vilket varit en stor 
inspirationskälla för mig. 



  
 

IV 

Bilaga D 
Gestaltningsprocess: Illustrationer 
 
Illustrationerna är ritade i Adobe Illustrator med en Wacom Intuos Art ritplatta. 
 
Ikoner 

 

 
 

Ikoner: Ikonerna har utvecklats med intentionen att vara dynamiska och uppseendeväckande. 
Motiven är valda med intentionen att illustrationen till respektive kategori. 



  
 

V 

Människor 
 

 
Objekt 

 

Människor: De mänskliga gestaltningarna skildrar barn i olika kontexter. 



  
 

VI 

 

 

 
 
 

Objekt: Objekten ska representera artefakter tagna ur barnens vardagliga användning. 
De fungerar som artefakter i sig, men iscensätter även kontexter relaterade till 
problemområdet. 
 



  
 

VII 

 
Bilaga E 
Gestaltningsprocess: Webbplats 
 

 



  
 

VIII 

Färdig gestaltning 
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XII 

 



  
 

XIII 

 
 

 



  
 

XIV 
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Bilaga F  
Mobilversion (visualiserat förslag) 
 



  
 

XVI 

 
Bilaga G 
Fokusgrupp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspelning fokusgrupper: https://youtu.be/BQolwWDyOtk 

Slutsatser från fokusgruppen: Barnen börjar med att trycka på ikonerna eller i menyn till de första 
flikarna och börjar läsa. Prototypen saknade många planerade illustrationer, men barnen ställde sig 
positiva till det visuella stödet de hittils kunde se. De tar sig alla vidare till video-fliken där de startar 
filmerna, och här tycks de gärna stanna kvar. Bevisligen är video ett effektivt medie. Vissa går sedan 
in i forumet där delade åsikter finns. Dels upplevdes forumet svårtillgängligt på grund av kravet att 
registrera sig, men de flesta fann ett värde i möjligheten att kunna delta och dela med sig. 

Feedbacken tog jag med mig vidare fram till den slutgiltiga sammanställningen av Lajkly. 


