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Sammanfattning.

Unga tjejer utsätts ständigt för sexuella trakasserier på krogen. Det kan vara 
en hand på rumpan, en ovälkommen komplimang eller nedlåtande kommen-
tarer. I detta projekt har jag arbetat fram ett appkoncept som är riktat till 
unga killar i åldrarna 18-25.  

Mitt mål är att förhoppningsvis kunna förändra detta krogbeteende, sätta 
ÃÌ�««�i��iÀ�v�ÀiLÞ}}>�iÌÌ�LiÌii�`i�Ã����>�Ã�i�B��Õ���Ìi�w��Ã���Ã�`i��
Þ�}Ài�`i�i��>Û��F�}ÀÕ««i�°��i��v�À�>ÌÌ���Ìi��FÌ>�>««i��L���iÌÌ�Ã�>}�«F�w�-
grarna är alla texter och tips skrivna med ett humoristiskt talspråk, både på 
engelska och svenska.  
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Mitt intresse för feminism och genusfrågor har alltid funnits, men det var något som växte starkare 
under 2013. Det kan ha varit tack vare Bianca och Tiffany Kronlöfs youtube-hit Så jävla PK i början 
av året, instagramkontot Kvinnohat, FATTA-kampanjen som kämpar mot sexuellt våld och för 
samtycke, eller bloggaren Genusfotografens ständigt briljanta inlägg om medias syn på genus och 
sexism. De första idéerna till mitt examensarbete gick i tankar kring sexism i media, hur kvinnor 
ständigt sexualiseras i reklam och film. Men samtidigt ville jag förändra något för mig själv och 
kvinnorna i min omgivning. Ett problem i vardagen är sexuella trakasserier, både på arbetet, skolan 
och fritiden. 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) är sexuella trakasserier en handling eller uppträdande av sexuell 
natur som kränker en annan persons värdighet. Trakasserierna kan handla om beröringar, tafsningar, 
skämt, förslag, blickar, jargonger eller bilder som är sexuellt anspelande eller nedvärderande. 
Nationalencyklopedin säger även att sexuella trakasserier skiljer sig från en vanlig flirt genom att de är 
ovälkomna. Det är alltså den som är utsatt för trakasserierna som avgör vad som är kränkande.

Jag kommer ihåg hur jag en gång var ute på krogen med två killkompisar, iklädd svart t-shirt och 
svarta jeans, och en kille kommer upp till mig och tar mig mellan benen. Jag puttade då bort honom 
och ifrågasatte hans beteende, och han bad mig att gå hem.  Det första jag funderade på om jag 
dansade för sexigt, för inbjudande? Det andra jag tänkte på vad hur kunde han tro att det var okej 
att komma fram till mig och ta mig mellan benen sådär, och det var jag som gick hem och skämdes?  
Samma kväll blev jag även tagen på rumpan av en okänd person vid baren. I efterhand chockas jag 
av att det var så naturligt för mig att ifrågasätta om det var jag som hade gjort något fel, och inte 
personen som faktiskt tafsade på mig. En annan situation som är värd att nämnas är då jag och 
mina tjejkompisar var på förfest och det var ett gäng yngre killar där. Vi spelade ölspel och killarna 
retades lite och försökt varit lite roliga. Efter ett tag började vi bli irriterade och svarade tillbaka med 
samma medel och fick då frågan: men har du mens eller? De här killarna var inte bara otrevliga och 
nedvärderande, de kunde inte heller ta hintar om att vi inte var intresserade. Vi berättade rakt ut för 
killarna att ingen av oss var singel, intresserade eller road av dem, utan rent av totalt ointresserad. De 
skrattade bort det. De här två situationerna var bara en av flera kvällar som jag, mina kompisar, unga 
tjejer och kvinnor i alla åldrar upplevt på krogen och jobbet.

Inspirerad av mina egna upplevelser tog jag till mig alla tips jag fick rörande sexism. Jag läste 
böckerna Flickan och skulden av Katarina Wennstam och Konsten att vara kvinna av Caitlin Moran 
men även om projekten #prataomdet och Everyday Sexism. #prataomdet var 2010 en hashtag på 

BAKGRUND



5

Twitter som användes för att diskutera sexuella gråzoner för både kvinnor och män. Kampanjen 
uppmärksammades stort i media och både webbsida och boken #prataomdet utkom 2012. 
Everyday Sexism (2013) är ett liknande projekt som samlar in historier från kvinnor över hela 
världen. De använder sedan dessa historier i marknadsföringssyfte så långt som de går i försök att 
visa på problemet tills det blir omöjligt att ignorera. De vill främst att kvinnor ska stå upp för sig själv 
(och andra) och säga ”detta är inte rätt” om man känner att man blir illa behandlad, även om de inte 
är stora eller chockerande händelser. Det jag blev nyfiken på var om detta inspirerade andra kvinnor 
att göra likadant, eller om projektet kanske till och med förändrade ett beteende hos männen. 

Jag tog inspiration från detta projekt och samlade in egna berättelser rörande sexuella trakasserier, via 
Tumblr, Facebook och Twitter.  Jag överöstes av historier, både från bekanta och okända människor. 
Det var främst kvinnor i åldern 20-25 som hörde av sig. Historierna utspelade sig på stan eller 
arbetsplatsen, men främst på krogen. 

Jag ställde sedan följdfrågor till åtta tjejer som kände sig bekväma med att prata om sina upplevelser 
och vara med i mitt projekt. Säger du ifrån om du känner dig obekväm? Säger du ifrån om du ser 
någon bli illa behandlad? Tänker du på val av kläder och utseende? Känner du dig säker på krogen 
och efter krogen? 

I överlag vågade de säga ifrån, men vissa erkände att de faktiskt inte vågade säga något, både för sin 
egen skull eller andras. Allt berodde på vilken situation det var.  Nästan hälften av dem valde kläder 
efter tillfälle, andra hälften ansåg att de var deras rätt att klä sig hur de ville. På krogen kände de sig 
säkra då de hade sällskap, men det berodde även på var man var någonstans. Tappade de bort sina 
vänner eller gick hem ensamma från krogen kände de ibland obehag och rädsla. Det alla var överens 
om var att man som kvinna förväntas att inte säga ifrån, utan snarare tacka för uppmärksamheten 
man får. Samtidigt så är det kvinnans ansvar att inte bli trakasserad. Som kvinna ska man inte klä på 
sig i för kort kjol, inte dricka för mycket och inte söka uppmärksamhet. 

Min första tanke var att ge unga tjejer ett verktyg till att kunna säga ifrån. Att våga säga ifrån. 
Samtidigt ville jag inte lägga ansvaret och skulden på tjejerna, som patriarkatet redan gör. Jag valde 
istället att utforska ämnet från den motsatta sidan, killarnas sida. Vad har de för normer? Känner de 
sig utsatta på krogen? Förstår det att tjejer känner sig utsatta på krogen, på vägen hem? 
 
För att få en uppfattning om hur det är vara kille på krogen valde jag att sätta ihop en grupp 
killar mellan 18-25 år som sedan testade artefakten regelbundet på under hela projektet. För att 
kunna prata öppet och ärligt valde jag använda bekanta i min närhet, från Örnsköldsvik. Jag valde 
Örnsköldsvik för att enkelt kunna träffa referensgruppen men också för att jag är hemmastadd, 
bekant med kulturen, krogarna och utelivet. 
 
Fyra av killarna gick fortfarande i gymnasiet och var 18 år. De har varit ut på krogen ett fåtal gånger 
men mest i samband med studentfester inför studenten 2014. Ungefär en gång i månaden och då på 
krogen Harrys som är den enda krogen med 18 som åldersgräns. Alla fyra är singlar. 
 
Fem av killarna var i åldrarna 20-23, och är de jag själv umgås med. De går ut på krogen ungefär 
3-4 gånger i månaden och då besöker de alla tre krogar som Örnsköldsvik har att erbjuda. Alla 
arbetar heltid så det är på fredagar och lördagar de går ut. Två av dessa är i ett förhållande medan de 
övriga tre inte är det, vilket resulterar i olika krogtänk. De två i förhållande går ut för att ha kul och 
hänga med kompisar, medan de tre andra söker tjej eller one night stands utöver kompishänget. De 
resterande tre killarna var i åldern 23-25. De här två hade hittat sin favoritkrog och besökte den 2-3 
gånger i månaden. De går främst ut på lördagar då människor i samma ålder främst är ute då. 
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”När jag var på krogen en gång var det en äldre man som ville bjuda mig på en drink, inledde 
�i`��F}�����ÞÃV��}����«���>�}°��>}�Ã>�>ÌÌ��>��wV��L�Õ`>�«F�i��`À�����i��>ÌÌ��>����Ìi�Ã�Õ��i�
förvänta sig något i gengäld. Varpå han började skryta om att han hade pengar & lyxbilar etc.. 
När jag skulle gå och sätta mig vid mitt bord slet han tag i min arm och blev aggressiv och sa 
att jag skulle minsann följa med honom hem för jag var en hora som ville ha hans pengar. Jag 
wV���}�����Ì>�Ì��i`�i��Û>�Ì�Ã��������V��Ã�B�}`i�ÕÌ�������`�Ài�Ìt»

»�>}�wV��>À�i����ÛÀ�`i��«F��>ÀÀÞÃ�i��}F�}�v�À°°�°Î�FÀ�Ãi�]��BÀ��>}�Ã��}�L�ÀÌ�i������iÃ��>�`��BÀ�
han nöp mig i röven. Blev så jävla arg men han släppte inte armen, blev ju inga skador som jag 
behövde uppsöka sjukhus för men jag var öm några dagar efteråt. Han blev arg för att jag slog 
bort hans hand och visade att jag inte tyckte att det var ok.”

“Jag var på O’Learys för typ ett år sedan och en kille som drygat runt hela kvällen, gått runt 
och knuffats och bara varit störig. Till slut kom han fram till mig på dansgolvet och började 
tafsa och hålla på, jag knuffade bort då blev han arg och drog på mig en smäll i magen, 
ÃÕ«iÀÃ���Ìt���>��>������i�ÃF}�«ÀiV�Ã�Û>`�Ã����B�`i��V����Õvv>`i�L�ÀÌ�`i��`BÀ�����i��Ãi��}�V��
Û��Ì����Û>�Ìi���V��LiÀBÌÌ>`i�Û>`�Ã����B�Ì��V��>ÌÌ�`i�L�À`i�Ì>��V��Ã�B�}>�ÕÌ�`iÌ�`BÀ��ÀB�iÌt�/����
ÃÛ>À�wV��Û��>ÌÌ�º���V�>��BÀ��Õ�Óä���Ó]�`iÌ�Ì�B�>À���}iÌ�Ì����>ÌÌ�Û��LÀÞÌiÀ��ÃÃ����«F�`>�Ã}��ÛiÌ��V��
«��V�>À�L�ÀÌ�`i������i���Õ»°��>��Ì>V�>Àt»

»����B�`��>�Ã��>�`�Ã���}À>LL>À�Ì>}���À�Ûi��vFÀ��>���Õ�Û>À�i�}F�}��>��}FÀ�ÕÌ°°�">ÛÃiÌÌ�
klädsel.”

”Bland annat har jag på stan fått en man efter mig som skrek saker ett annat språk och sen 
ropade han “vacker vacker” och mina vänner tyckte jag skulle ta detta som en komplimang, 
�>��ÌÞV�Ìi��Õ��>}�Û>À�Ã�Þ}}t��i��Ã�B�Û�Õ««�iÛ`i��>}��Li�>}�ivÌiÀÃ����>}���Ìi�LiÌÌ����>ÌÌ�vF�
`i��Õ««�BÀ�Ã>��iÌi�]�`F�wV���>}���À>�>ÌÌ��>}��ÛiÀ`À�ÛiÀ�Ã�ÌÕ>Ì���i�°»

”Säger man ifrån är man en bitch eller har mens, eller överdriver. Blir man rädd och inte säger 
�FÌ]��>>>>�`F�L�Õ`iÀ��>�����Ì�����iÀ�v�ÀÃÌFÀ�`Õt���À��>��F]��>��ÃB}iÀ�ÛB���vÀF������FÌ��B�`iÀ�
som man tycker är obehagligt?”

»���BÀ>�ÛB��Ã�����Ìi��B�}Ài�BÀ������BÀ>�ÛB�®�ÌÞV�Ìi�>ÌÌ��>}�y�ÀÌ>`i��i`�������v�À��ÞV�iÌ�
och att de inte var snällt att teasa����Û����Ìi�Ã�Õ��i�`i�>�ÃB�}�Ãi�°�º���½Ì�y�ÀÌ��v�Þ�Õ�>��½Ì�Õ«�v�À�
dessert”. Precis de orden. Har tom smsen kvar från natten då han skrev 4 på morgonen, långt 
efter att jag kommit hem ifrån krogen.”

Inskickade anonyma historier.
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METOD – IDÉGENERERING

För att få en uppfattning om hur det är vara kille på krogen samlade jag min referensgrupp för en 
idégenerering. De fick utgå från ett påstående och sedan skriva sin association på en post-it lapp, som 
vi sedan diskuterade tillsammans. Jag valde denna metod för att få en förståelse för normer som det 
motsatta könet har, men också för att kunna diskutera mina egna fördomar med dem. 
 
Vad är typiskt manligt?
Öl (absolut inte cider)
Vältränad
Snus
Mörk röst (”manlig röst”)
Försörja familjen

Vad är typiskt tjejer på krogen? 
Inte ta första steget
Hänga i gäng och inte släppa in nån
De har de enklare, blir oftare uppraggade  
Väljer inte snälla killar som respektera tjejer

Vad får man eller inte göra som man/del av det manliga könet?
Inte visa känslor
Man får inte vara “en sån jävla kärring”
Förväntas att ta första steget (dejting, raggning)
Man får kramas på fyllan med sina kompisar, annars inte

På krogen känner de att de förväntas att ta första steget om de ser någon de är intresserad av. De 
känner också att tjejer föredrar en ”bad boy” och inte en snäll kille som respekterar tjejer. Samtidigt 
kan det vara svårt att läsa av tjejer ibland, de får inte heller vara för framåt eller för maskulina. De 
är inte heller rädda eller känner sig utsatta på och på väg hem från krogen. Det känns jobbigt att 
tjejer alltid tror det värsta om killar, speciellt efter krogen. Men samtidigt förstår de tjejernas oro. Jag 
frågade om de tänker på hur vissa killar behandlar tjejer på krogen? Tar dem på rumpan eller otrevlig 
till exempel? Killarna i workshopen var överrens om att ingen av de gjorde så, och de sa alltid till om 
en kompis var odräglig. Men samtidigt skulle nog ingen erkänna att de betedde sig som en idiot.  
 
I samband med denna workshop läste jag även boken Killar av Annica Carlsson Bergdahl (2007) för 
att få lite mer förståelse för hur de är att tillhöra det motsatta könet. Den innehåller intervjuer och 
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korta historier från killar i åldern 16-20 om hur det är att vara kille och hur de ser på olika aspekter i 
livet.

Baserat på svaren i workshopen valde jag att sätta målgruppen som killar i ålder 18-25, men främst 
fokusera på 18-åringarna. Målgruppen är intresserade av populärkultur och sociala nätverk, han 
har alltid en telefon med sig. Jag valde bort att ta en yngre målgrupp för att det kändes som en 
mognadsfråga och jag var inte beredd på att varken lägga mig i pubertetsfrågor eller diskutera 
uppfostran med föräldrar. Att ta en äldre målgrupp än 30 kändes som att ta sig vatten över huvudet, 
då de finns ett inlärt beteende som kan vara svårt att bryta. Det är 18-åringarna som är på väg in i 
vuxenlivet, de som fortfarande lär sig regler och ännu kan vara förvirrade av det motsatta könet. Det 
är också detta år de gör sin krogpremiär och för flera blir det även chans att ragga för första gången. 

Persona.
William, 18 år, Örnsköldsvik. William har varit ut på krogen några fåtal gånger med sina killkomp-
isar. Krogen är ganska händelselös och det är svårt att hitta tjejer som vill hänga eller dansa. Wil-
liams storebror har berättat om krogen, det lät på honom som att tjejerna slängde sig över hans 
hals och att han aldrig gick hem ensam. Hans storebror berättade för honom att de med korta 
kjolar alltid ville ligga och att man skulle välja ut de som var fullast. William kände inte att han ville 
utnyttja någon, utan ville hellre veta hur man tog första steget… 

Hur lär sig unga killar att ragga och bemöta tjejer? Hur du som person respekterar en annan 
människa bottnar i uppfostran och uppväxten. Media är en stor påverkan. Filmer, tv-serier, 
internet och porr är ständigt tillgängligt och ger tyvärr en skev bild av hur kvinnor bör behandlas. 
I populärkultur och Hollywood sexualiseras kvinnan ständigt i allt hon gör och hur hon är. Tittar 
man på hur relationer och raggnings hanteras i filmer och tv-serier handlar det om att kvinnan ska 
domineras av mannen och han gör det genom att [ofta] ljuga eller bete sig som en skitstövel.  
 
Exempel i media. 
- SimplePickup. Ett gäng killar på youtube som visar hur man raggar upp tjejer med olika tekniker. 
Har fått mycket kritik på deras sexistiska kommentar men främst efter att ha tagit tjejer på brösten 
för en insamling av pengar för bröstcancer. 
- Two and a half men. Komediserie med män som huvudkaraktärer. Kvinnorollerna spelas endast 
av smala unga sexiga tjejer som i serien bara är ute efter att ligga. Sexisitiskt ur ett feministiskt 
perspektiv.
- Californication. Dramaserie med författaren Hank Moody i huvudrollen. Hans vardag består av 
droger, alkohol och nakna tjejer. Sexisitiskt ur ett feministiskt perspektiv.
- The Playbook. How I met your mother-karaktären Barney Stinsons egna raggningsbok. Tipsen är 
sexistiska från ett feministiskt perspektiv. Boken är skriven med ett ironisk synsätt, men vissa verkar 
missa detta och tolkar den bokstavligt.
 
Så var får unga killar en vettig bild på raggning? 
Tyvärr var det svårt att hitta något riktat till yngre killar om hur man raggar på tjejer. Jag tänkte 
att det borde finnas instruktioner på detta, hur man bemöter det motsatta könet, men anpassat 
för målgruppen. Raggningsböcker finns det gott om, trådar på forum och facebookgrupper med 
raggningsrepliker. Informationen finns men är skrivna ur mäns perspektiv istället för kvinnors. Sofie 
Strandberg (2014) skriver i sin krönika “Killar behöver en manual – tjejer får ragg ändå” om hur 
hon och tjejkompisarna inte kan förstå varför killar använder sig av raggningsguider som The Game 
(2005) av Neil Strauss och gamla föråldrade repliker. Sofie fortsätter med att skriva att tjejer har 
det mycket enklare att få ragg och få ligga. Personligen så känner jag att det killar är mer framåt på 
krogen, men samtidigt vill vissa tjejer vill inte ens ha den uppmärksamheten. Jag ville därför ge killar 
en guide på hur man raggar på krogen, från en tjejs perspektiv.  Men hur når jag ut till dem?
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£°�æ�À��>â>À`���ÃÌÀÕVÌ���°��Ó°�6�ÃÕ>�°�Þ\���Ü�Ì�����Ü��v�Ã�i��Ã�y�ÀÌ��}�Ü�Ì��Þ�Õ°��

Î°���ÀÃÛ>ÀiÌÃ�&ÛiÀ�iÛ�>`Ã��>�`L����{°�->viÌÞ����L�>À`��x°���i>���ÃÌÀÕ�Ì���iÀ°��È°�ºæ��>�vFÀ���}}>»�°

Guider och instruktioner.
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Guider kommer i alla möjliga former, vanligaste är bokform eller pappersform. Jag tittade på Arméns 
överlevnadshandbok, säkerhet ombord instruktioner på flygplan och Ikeas byggnadsmanualer. Men 
för att få fler idéer och tänka utanför ramarna valde jag att använda mig av en metod som heter 
egenskapspussel för att fram en idé på artefakt. Jag satte upp fyra olika egenskaper som rubriker: 
artefakt (produkt), form, plats och känsla. 

Jag tog sedan fram olika kombinationer genom att slumpa fram siffror mellan 1-50. Resultatet blev 
allt från skyltar på golvet, en ironisk hemsida, en allvarlig stor tapet, en feministisk mjuk bok och en 
vulgär inredning på krogen.  

Jag valde sedan ut några idéer som kändes realiserbara: En seriös affisch i skolmiljö, en ironisk 
hemsida, en cool app i krogmiljö, satiriska stora skyltar utomhus, en feministisk bok och en fyrkantig 
humoristisk affisch i toalettmiljö. Med dessa i bakhuvudet vände jag mig åter till referensgruppen. 
Jag frågade dem: om de fick en guide eller instruktioner över hur man raggade på krogen, i vilket 
format skulle de föredra? Det självklara svaret blev en app. En app var enklast att bära med sig. En 
annan tanke var att om instruktionerna fanns på något allmänt ställe, som en affisch eller en del av 
inredningen, kan tjejerna redan sett tipsen. 

METOD – EGENSKAPSPUSSEL

Känsla Form Artefakt Plats

Humor
Ironi
Seriös
Allvarlig
Glädje
Satir
Feministisk
Cool
Vulgärt
Känslosamt 
Deprimerande

Rund
Fyrkantig
Avlång
Stor
Liten
Gigantisk
Mjuk
Hård
Triangel
Diamant
Minimal

#HƂUEJ
Bok
Tapet
App
Hemsida
Inredning
Guide
Skylt 
Livsmedel 
Film
Spel

Toalett
Golv
Datorn
Busshållplats
Café
Väggar
Tak
Forum
Skolmiljö
Krog/Bar
Gym
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Tittar man på de mest populära och använda apparna i nuläget så ser man att designen följer 
trenderna och ständigt utvecklas i appvärlden. Ett exempel på detta är den platta och minimalistiska 
designen med mycket luft och färgtoningar. De appar som är populära just nu hos målgruppen (och 
även populära hos tjejer) är Facebook och Facebook Messenger, Instagram, Vine och Snapchat. 
De dom har gemensamt är främst användningen, det sociala nätverket, men även enkelheten. De 
använder sig designmässigt av mycket luft, enkla menyer och fräscha färger. Dessa appar används 
främst som sociala nätverk, så jag valde att titta på appar inom mitt ämnet. Sökord: flirting, flirting 
guide for men, dating apps, pick-up lines. Resultaten var en mix av gammaldags design och så 
fullproppade med information att designen blev bortappad. 

Referensgruppen använder ständigt appar, främst för sitt sociala nätverk men även för spel och 
underhållning. De föredrog nyare appar med inte allt för skrikiga färger, och tittade gärna på 
topplistan vad som var mest populärt när de valde app. Män i överlag föredrar ett simpelt utseende 
med lagom med information som samtidigt är användarvänlig. Till skillnad från tjejer, som har en 
starkare koppling mellan höger och vänsterhalva vilket betyder att de har mycket mer kontakt med 
sina känslor och kan då läsa och ta in mer detaljer information (Fusion, 2014). 

Mitt mål var att göra en modern, enkel app med kortfattad information. En simpel luftig design 
med en till två färger som färgschema. Män föredrar klara färger, men även svart som kan läggas till 
på färgerna för att skapa en djupare, mer mystisk ton. Till skillnad från tjejer som dras till mjuka 
pastelliknade färger (Kissmetrics, 2013). De typiskt manliga färger inom marknadsföring är blått, 
rött och grönt på en svart bakgrund. Detta kan man se på produkter riktade till män men även i 
reklamannonser och tidningar. 

DESIGNPROCESS
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Populära appar vs raggningsappar.

Populära appar med trendig design.

Raggningsappar med omodern design.
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Appens innehåll behövde vara både roligt och informativt för att kunna förändra detta beteende. Att 
bara informera kändes lönlöst, i dagens samhälle vet vi vad man får göra och inte göra, men ändå finns 
det de som inte respektera gränser eller kan ta ett nej. Jag ville dock inte att appen skulle vara som ett 
slag på fingrarna och dra alla killar över en kam. Jag tror att lösningen på detta är att dölja det seriösa 
med humor och förhoppningsvis väcka en tanke. 
 
Appens innehåll.
- Raggningsrepliker
- Checklista
- Information 
- Hjälpsida
 
Att blanda roliga raggningsrepliker med användningbara tips hämtade i verkliga händelser var en av 
mina första idéer. Jag blev inspirerad av Henrik Fexeus språk i boken Alla får ligga (2005). Hans språk 
är lättsamt och det känns som att han för ett samtal med läsaren. Han skriver även att några tips är 
speciellt adresserade till män, “orsaken är att det finns områden där vi (män) har betydligt sämre koll 
än ni kvinnor och där de behöver påpekas lite extra. I övrigt hoppas jag att du som läser ska ha lika 
stor användning av innehållet oavsett var din kropp buktar ut någonstans” (sid 4). Det viktiga var att 
sålla ut repliker och tips som inte var stötande, snuskiga eller nedlåtande. Raggningsrepliker kan vara 
något charmigt, om de är levererade på rätt sätt och med rätt ton. 

Under idégenereringen med referensgruppen kom det fram att vissa av dem inte vet hur man ska 
gå fram till en tjej på krogen. Vid sådana tillfällen kunde en lista över vad man ska göra och inte 
göra vara användbar. Baserad på riktiga händelser men även allmänna tips på hur man uppför sig på 
krogen. Några av punkterna på listan kommer kännas självklara för vissa användare, men det är inte 
för de appen är till för. Jag lekte även med tankar om att ha någon slags quiz där man kunde ta reda på 
hur man raggade på vissa tjejer, men det kändes mer som en dejtingapp.  
 
För att få in en seriös del, en del av verkligheten, lade jag till en informationssida. En sida med fakta 
och citat från verkliga livet. 
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Första skisserna över appen, blev en startsida med en logotyp och en menyrad under.  Första utkastet 
hade 4 undersidor: raggningsrepliker, tips  – do & don’ts, en checklista och “tjejsidan”. Tanken med 
tjejsidan var att visa på hur olika tjejer är, men att de har något gemensamt och det är att de alla vill 
bli respekterade och inte utnyttjade. Idéen var att det fanns ca 4-6 olika tjejer att välja mellan, alla 
med olika utseenden och personligheter,  och tips på hur man kunde ragga på just den tjejen.  
 
Skissen utvecklades sedan till ett flödesschema. En startida med logotyp och meny,  första 
undersidan var raggninsrepliker, tanken var att det stod en raggningsreplik per sida och att man 
enkelt klickade (eller swipade) emellan dessa repliker. Jag la även till ett betygsättningssytem under 
raggningsreplikerna i form av stjärnor. Dels för att involvera användaren i en informationsfylld app 
vilket kan bli monotont, men även för att kunna gå tillbaka och titta vilka som fungerade och inte. 

Andra undersidan var checklistan. Jag kombinerade tips-sidan med do & don’ts från första skissen 
till en sida. Här ville jag ge användaren tips på vad man ska göra och inte göra på krogen. Tanken var 
också att varje tips hade varsin ikon eller illustration. Den tredje sidan planerade jag som “tjejsidan”. 
Detta ändrades under designprocessen och blev istället till en faktasida. Den sista sidan kallade jag 
informationssidan, med rena fakta, lästips och en hjälpsida. 

När jag skissade på ikonerna till de individuella checklist-sidorna inspirerades jag av appen Giftrocket 
och Giftiki, deras illustrationer var enkla och stilrena. Ikonerna fick inte ta över designen eller dra till 
sig för mycket uppmärksamhet utan endast bryta av mot textblocken. 

Checklista, do:
- Ögonkontakt. Ett öga.
- Leende. Ett leende eller en smiley som ler. 
- Självförtroende. En smiley som gör tummen upp eller tummen upp. 
- Våga misslyckas. En medalj eller ett pris.
- Glimten i ögat. 'VV�ÒIC�UQO�ƃÒTVCT�GNNGT�GP�UOKNG[�UQO�UGT�INCF�WV��
- Läs av signaler. 5KIPCN�KMQP�GNNGT�YKƂ�U[ODQN� 

Checklista, don’t: 
- Skryt. En smiley som ser girig ut eller dollar-symbol. (Skryta om pengar är inte attraktivt!)
- Tafsa. En hand.
- Klädval. En sko eller crocs. (Crocs på krogen är ett stor nej!)
- Negging. En smiley som ser ond ut eller ett elakt leende. 
- Förväntningar. En pratbubbla eller en pratbubbla med någon ikon.
- Nice guy syndrome. Fedora. (Fedoras/hatt anses endast bära av killar som utsett sig själv som en 
”nice guy”, ett internetfenomen.)

Designen på appen gjorde jag i Adobe Photoshop och animerade i webbprogrammet Invisionapp.
com. Via Invision kan man öppna upp appen i verklig storlek i telefonen för att testa så att allt såg 
bra ut, från färger till läsbarhet. Innan jag började designa läste jag b.la. Apples guide ”Designing for 
iOS 7” (2014) om hur man designar för Iphone. I “FunkaNu - Riktlinjer för utveckling av tillgängliga 
mobilgränssnitt” (2012) fanns även värdefulla tips på val av färger, storlek på typsnitt och vad man bör 
tänka på då man designar för smartphones. 

Stina Westberg
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Moodboard & Inspiration.
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sig var simpla och lättförstådda, något jag ville använda i min egen app. 

Menyn på appen Moodswings med dess ikoner och placering kändes modernt, inte 
nytänkande – men enkel att förstå. 

��vÌ����>««i���>À�iÌÌ�vÀBÃV�Ì�ÕÌÃii�`i]�vBÀ}Ã�>�>��}FÀ���`�Û>�Ì��iÀ��V���B��Ã�ÛB�`�}Ì����i��ÕÃÌ�
nu. Personligen tycker jag att användningen av glada färger som sedan muteras gör att de 
känns könsneutralt. Denna app inspirerade även till illustrationerna. 

Appen Redpepper hade en annorlunda meny och jag gillade färgschemat även där. De runda 
cirklarna var intressanta. Typsnittet kändes enkelt och stadigt. 

*À>}Õi<��Ã�>««��B�`iÃ�ÀBÌÌ���Ì�`i�°�Ƃ��Ì�vÀF��ÌÞ«Ã��ÌÌ]�vBÀ}Û>���V�����ÕÃÌÀ>Ì������Ã«�ÀiÀ>`it

De stora bokstäverna och valet av typsnitt var något jag tog fasta på då jag tittade på appen 
���Ì� iÀ`°���Ìi�iv��i��vÕ�}iÀ>À�`i���BÌÌiLÀ>]�BÛi������>}�v�Ài`À>À�i����ÕÃ}ÀF�L>�}ÀÕ�`���Ì�
den vita, det blir lite skarpt för ögat. Detta var något att tänka på då jag gjorde min egen app. 

1
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Storlek på appen sattes efter Iphone 5s mått, utan klockmeny: 640x1096. Detta för att enklast testa i 
telefonen samt utföra användartester via Invision. Menyraden sattes längst ner eftersom det är skönast 
för fingrarna att kunna styra med tummen. I första stadiet var det tre knappar med text på. Den här 
menyn fungerade inte lika bra i praktiken, och var opraktiskt med ett ord för sidorna då fler sidor 
lades till. Istället ändrade jag till universella ikoner, ett hus för hemknappen, en pratbubbla för raggn-
ingsreplikerna (eftersom det är något verbalt), en bock för checklistan, ett hjärta för tjejsidan och en 
informationsikon för informationssidan. På hemsidan ville jag ha logotypen och en välkomsttext som 
hintade om vad appen var för något. 

Jag la upp ramar för hur mycket luft det skulle vara nedan och på sidorna. Designing for iOS 7 (2014) 
tipsar om det negativa utrymmet. Ett negativt utrymme gör att innehållet är lättare att förstå och kan 
också ge en känsla av lugn och ro, vilket gör användaren mer fokuserad. Färgvalet hjälper även till 
med detta. 

Färgpaletten gick i mättade färger som kunde fungera mot en grå bakgrund. Jag valde bort klara färg-
er eftersom de lätt kan sticka i ögonen på en interaktiv yta. Färgerna jag valde att använda mig av blev 
en mörkgrå, senapsgul och en mättad turkos. Den gula färgen fångar din uppmärksamhet och andas 
optimism, glädje och positivitet. Färgen på texterna är inte helt vit utan i ljusgrå för att minska kon-
trasten. Eftersom appen ska användas på krogen bör inte skärmen lysa allt för starkt så att användaren 
kan använda sig av appen i hemlighet, utan att folk kan läsa över ryggen. Under designprocessen valde 
jag att ta bort den turkosa färgen och endast fokusera på den grå och senapsgula vilket resulterade i 
ett bättre helheltsintryck. 

Efter att ha testat startsidan i telefonen med diverse olika sans serifer valde jag att använda typsnittet 
Ƃ6 �,�genom hela appen. Avenir kändes skönt för ögat att läsa och fungerade bra mot appens hårda 
kantiga form, till skillnad från t.ex. en serif som fungerar bättre i tryck. Avenir fungerar bra i alla 
tjocklekar, tar man dessutom en BOLD ger typsnittet en maskulin känsla ( Johnsson, 2012).

Startsidan (hem) fick sin form vid bild nummer fyra. Logotypen var ännu inte färdigutvecklad men 
välkomsttexten var klar. Logotypen satte jag utanför ramarna för att bryta av formen, men referens-
gruppen trodde att sidan var för stor och att logotypen inte rymdes. Jag ville att användaren direkt 
skulle mötas av en text som satte tonen för appen: ”Nu kan du äntligen bli den brudmagnet du drömt 
om att va’!”. Med undertexten ”resultat kan variera”, en hint om vad appen kan hjälpa användaren att 
bli, men samtidigt så lovar den ingenting eftersom den inte är vetenskapligt testad. 
 

Startsida.



21

4

Startsida.
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På startsidan för raggningsrepliker ville jag ha en förklarande text om vad pick-up lines faktiskt är 
och hur man kan använda dem. Som tidigare nämnt valde jag att skriva alla texter med talspråk och 
lånade även in engelska ord och döpte därför om sidan till pick-up lines istället för raggningsrepliker. 
Raggningsrepliker låter som en förlegad och gammaldags teknik, till skillnad från pick-up lines som 
låter modernt och passar målgruppen bättre. 

Designen på startsidan håller sig inom ramarna för att ge en luftig känsla och fokusera på informa-
tionen. I första designen tog rubriken upp hela ytan, men efter ett användartest distraherades 
användaren från informationen. Resultatet blev istället en mindre rubrik och även formen för rest-
erande startsidor.

Replikerna valde jag ut från berättelserna, diverse forum och tidigare nämnda raggningsböcker. Jag 
valde endast ut repliker som inte var stötande, nedlåtande eller snuskiga. Replikerna är istället charmi-
ga, roliga och ”cheesy”. ”En pick-up line används för att starta ett samtal med en person som man är 
intresserad av, den garanterar dock inte att ett samtal startas, men med glimten i ögat kan den åtmin-
stone locka fram ett skratt”. Genom att använda sin charm kan det lätt smitta av sig till sin omgivning 
och sprida glädje. 

Jag valde att sätta replikerna i fokus. Replikerna ska vara enkla att läsa ute på krogen eller i en mörk-
are miljö. Ett stort citattecken signalerar att någon har sagt eller kan säga detta. Under repliken finns 
stjärnor till för betygsättning. Detta för att alla som använder appen kan se vilka repliker som funger-
ar, och vilka som inte gör det. Denna funktion är till för att skapa interaktion med användaren och få 
denne att känna sig delaktig. 

Efter att referensgruppen testat appen fick jag förslaget att kunna slumpa fram raggningsrepliker 
istället för att klicka sig igenom dem. En idé var också att skaka mobilen för att få fler raggnings-
repliker. Jag tog då bort siffrorna och pilarna på raggningsreplikerna. Citattecken fick även en annan 
design efter ett användartest, istället för att ligga utanför ramen la jag istället tecknet bakom texterna 
och drog ned opcitetet så att den kändes mer som en skugga. Fortfarande utanför ramarna för att bry-
ta av formen, men detta såg mer spännande ut istället för den tidigare, som snarare hängde utanför. 

Startsida för raggningsrepliker & repliker.
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Startsida för raggningsrepliker & repliker.
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Checklistans startsida utgick först från knappar som ledde till Do (gör) och Don’t (gör inte) listorna. 
Knapparna gick i första designen utanför den satta formen för att göra sidan mer levande. Knap-
parna upplevdes dock som för långa i ett användartest och jag testade istället att göra knapparna i 
andra former men bestämde mig för att använda ”startformen” på alla sidor och satte då istället Do 
och Don’t knapparna nedanför informationstexten. I användartestet upplevdes detta som mer stilrent 
och lättnavigerat. Användarna förstod dessutom vad de skulle trycka någonstans, utan att behöva en 
förklaring om vad Do och Don’t betyder. 

Do och Don’t listorna anpassade jag innanför ramarna och tittade på luften emellan raderna. Det var 
viktigt att en kille, med större fingrar, skulle kunna trycka på varje mening utan problem. Cirklarna 
med bockarna är även klickbara. Då du läst och förstått tipset klickar du bocken till vänster och kom-
mer tillbaka till menyn. Bocken blir då även ifylld i menyn. På de 12 olika tipssidorna valde jag att 
sätta en unik illustration ovanför texten. Uppe i högra hörnet finns en pil för att visa att man antingen 
kan klicka eller swipa för fler tips. Det finns sex stycken tips under varje checklista. Tipsen har jag 
skrivit utifrån historierna jag samlat in, Henrik Fexeus ”Alla får ligga” (2005) och diverse forum. 

Det viktigaste var dock läsbarheten. Jag testade ständigt typografin i appen både i dator och telefonen. 
jag upptäckte att Avenir black, den tjockaste, blev för tjock för ytan. Meningarna blev för långa och 
orden flöt ihop. En tunn vikt, Avenir light, var raka motsatsen. Orden flög istället iväg och  man fick 
nästan kisa för att kunna läsa. Jag valde istället vikten heavy på texterna, den är inte för tjock och inte 
för smal. De längre styckena har storlek 8, de kortare på slutet storlek 7. Jag har även valt att lägga in 
gula detaljer i texter, för att bryta lite i formen.

Startsida för checklistan och tips. 
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Startsida checklista & tips.
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Idén med tjejsidan var att jag skulle illustrera sex olika tjejer med olika utseenden sen ge dem olika 
personligheter. Tanken var att ge tips på hur man kunde ragga på just den här tjejen, eller hur man 
inte skulle göra. Sidan var till för att visa att utseendet och personligheten inte spelar någon roll, de 
hade alla gemensamt att de ville bli respekterade som medmänniskor. Efter ett användartest med 
referensgruppen kom det fram att de inte förstod hur man skulle använda sig av sidan. De hade svårt 
att se på utseende och personlighet hur man kunde ragga på dem, och det kändes inte så användbart 
en krogkväll. Jag kände själv att syftet med sidan tappades bort under processen och det kändes som 
att jag gjort sidorna och illustrationerna endast för ett tillfälle att illustrera.

Istället valde jag att göra fakta-sidan som låg under information till en egen sida. Här ville jag ha 
diverse fakta, citat och händelser från ”den riktiga världen”, med tillhörande källor. Denna sida blandar 
seriöst med roliga citat. Startsidan är utformad som de andra två sidorna, med en rubrik – Fun facts, 
och en kort informations text. Det kändes viktigt att ha en sida i appen som faktiskt backar upp det 
beteende jag vill förändra, även om det inte nämns rakt ut. Faktan har jag valt ut från TCOs rapport 
Bryt tystnaden (2013), Ne.se (2014), samtycke.nu samt diverse hemsidor och twitterkonton (se refer-
enslista.) Citaten i appen är designade likadant som raggningsreplikerna. Jag ville att appen ska ha en 
röd tråd och det var viktigt att använda samma sorts ikoner, typsnitt och knappar genom hela.

Tjejsidan som blev faktasidan.
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Tjejsidan som
 blev faktasida. 
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Denna sida innehöll till en början rena fakta, lästips och en hjälpsida. Designen på startsidan än-
drades i takt med de andra sidorna. Då appen ändrades och fakta-sidan fick en egen undersida så 
valde jag att sätta hjälptexten som startsida. ”Vad är det här?” fick rubriken bli. Ikonen ändrades även 
till ett frågetecken, den universella ikonen för hjälp eller information. 

Lästips-sidan anpassades efter den nya designen och fick bli en undersida på informationssidan. 
Lästipsen är till för den som har blivit intresserad och vill läsa mer. Alla får ligga av Henrik Fexeus 
(2009) och The Ultimate Man’s Survival Guide av Frank Miniter (2009) inspirerade till texterna, 
www.i-once-had-a-guy-tell-me.tumblr.com (2014), www.everydaysexism.com (2013) och projektet 
#prataomdet (2010) inspirerade till mitt examensarbete och är alla värd att läsa. 

Hjälpsida.
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Hjälpsida.
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Att använda mig av både svenska och engelska i språket kändes naturligt, dels för att nå målgruppen 
men också för att appen ska användas i verbala situationer där vi i dagsläget lånar många engelska ord.  
Svengelskan, som wikipedia kallar en informell beteckning på svenska som späckas med engelska ord, 
återanvänds i appens texter för att likna talspråk.  
 
Det var från svengelskan namnet till appen föddes. Jag lekte med ord som raggning, krogen och 
respekt på svenska. Allt kändes stelt och seriöst. Istället letade jag synonymer till raggning. Flirta, 
stöta på, uppvakta. På engelska flirting, romance, dally och chat up.  Jag ville att namnet skulle spegla att 
det gällde en app, därför bytte jag ut UP mot APP. När man uttalar ChatApp kan det också låta som 
Shut Up och jag kände att jag ville göra en tagline som förtydligade betydelsen. “How to ChatApp 
girls”.

Ragga + Krogen = Flörta + Flirt = Chat + Chat up = ChatApp

Jag skissade på mjukare snällare logotyper i kontrast till den hårda kantiga designen på appen. Det var 
en svår balansgång mellan en dejtingapp och en chatt-app. 
 
Efter ett användartest ansåg referensgruppen att logotypen var för mjuk och nästan kvinnlig. Istället 
för att göra liknande logotyp försökte jag göra något helt nytt.  Jag valde att behålla taglinen och 
försökte istället leta ett manligt, tuffare typsnitt. Det resulterade i 6 stycken nya logotyper som jag 
sedan visade för referensgruppen och fick synpunkter på. (sida 30)

LOGOTYP
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Vald logotyp
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ºÓ>���B��Ã�ÃÌ��Ài���V����`iÀ�°°»

“Nummer 4 står verkligen ut, känns lite annorlunda jämfört med de andra.”

º Õ��iÀ�Ó�i��iÀ�Î°� Õ��iÀ�ÌÀi�}iÀ�iÌÌ���Ìi��i�vÕ��>Ài��V���BÌÌÃ>��>Ài���ÌÀÞV�°»

Referensgruppens åsikter.

Då det är viktigt att ha bra logotyp som fungerar som första vägen in i appen valde jag att låta 
min referensgrupp ha stor påverkan vid valet av denna. Jag valde att använda den logotyp som 
majoriteten av referensgruppen tyckte bäst om.  
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RESULTAT

Resultatet blev alltså en app. En app med 48 sidor och med oändliga möjligheter till 
vidareutveckling och som kan förändras efter nya behov som uppstår. 

Responsen har bara varit positiv. Referensgruppen tyckte att appen var rolig och var intresserade av 
att använda appen direkt, till och med om det betydde att de behövde betala för den. De såg fram 
emot fler tips och repliker i framtiden. 

För att få nya synpunkter valde jag att testa appen på fem killar som inte varit involverade tidigare, 
men som tillhörde målgruppen. De fick endast länken till Invison och jag bad dem komma med 
synpunkter och åsikter. Jag fick kommenterarer som handlade om appens funktioner, avsaknaden 
av att kunna swipa mellan sidorna. Det är tyvärr inte möjligt i Invision, men det är tänkt att det ska 
fungera i riktiga appen. De tyckte att färgschemat var bra, att det var lättläst med vitt på grått samt 
att det gula i texterna stack ut på ett bra sätt. En testperson kommenterade: “Är den utformad för mig 
specifikt?” och att han skulle vilja skicka appen till sina mindre charmiga bekanta. Detta kändes som 
ett kvitto på att jag hade lyckats nå ut med det seriösa budskapet under det roliga. 
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REFLEKTION

Jag hade aldrig trott att mitt examensarbete skulle resultera i en app, mitt intresse låg mer åt grafisk 
design än interaktiv design. Tittar man på mina skisser gick tankarna snarare i en tapet eller små 
serier som illustrerade riktiga händelser. Jag funderade tidigt på hur jag skulle nå ut till målgruppen. 
En annan frågeställning var när tog de sig tiden att läsa något som var riktat till dem? Det hade 
kunnat bli ännu en raggningsmanual i bokform, eller en informationsaffisch om hur många tjejer som 
utsätts för sexuella trakasserier dagligen, uppsatt på busshållplatser. 

Men för att nå min valda målgrupp, unga vuxna killar, kändes en interaktiv plattform naturligt. 
Datorn och telefonen finns alltid nära till hands. Att målgruppen även fick vara med och tycka till 
om detta var till stor hjälp. Att designa för killar var en utmaning, som grafisk designer försöker 
man att alltid designa för och åt någon annan, i detta fall var det jättebra att få stöd och åsikter från 
referensgruppen eftersom de var en del av målgruppen. 

Appar är ett relativt ungt fenomen inom mediaområdet som har utvecklats krafigt under de senaste 
tre åren. Användningsområdet av appar har utvecklats, från att kolla väderleken till träningsappar 
som känner av dina löpsteg. Däremot är grundtekniken i appen densamma, det finns många regler att 
förhålla sig till på ytan och storleken. Det var mycket att tänka på, både angående utseendet och vad 
jag ville att appen skulle innehålla. Samtidigt så är fördelen med appen möjligheterna att förändra och 
uppdatera så att den ständigt är aktuell, till skillnad från ett tryckt material. 

Efter kortare användartester och handledningar kände jag att appen som prototyp var klar och då 
även för test utanför referensgruppen. Responsen från referensgruppen samt individuella testare var 
positiv, flera ville använda appen i verkligheten och skulle till och med betala för den. 
 
Om jag skulle realisera prototypen skulle jag vilja att den var tillgänglig för alla smartphones, vilket 
är ett projekt i sig då ytan ser olika ut på olika mobiler. Elin Westergren (1 sep 2011) skriver i 
onlinemagasinet Mobil att det som krävs för att just din app ska lyckas är en bra och originell idé som 
är väl genomförd. När det gäller marknadsföringen är ett tips att posta inlägg om appen i olika forum 
där man når målgruppen. Men det absolut bästa är att få in appen på nedladdningstopplistan. Att 
hamna på topplistan kan resultera i nedladdningar från ett par hundra per dag till flera tusen. 

Appen skulle kunna marknadsföras via sociala media som facebook och twitter, men även på 
annonsplatser som tidningen Café eller Bingo Rimérs nättidning Moore. Även ett inlägg på forumen 
flashback.se och reddit.com skulle resultera i spridning. Utöver detta ser jag även framför mig en 
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tillhörande hemsida med ett forum. En plats där killar kan diskutera raggning, krogen och tjejer i 
fred. Den här sidan skulle kunna utvecklas med mer ämnen som kan hjälpa killar. I nuläget finns inget 
forum specifikt för killar, de håller sig på flashback.se och andra forum som har specifika teman som 
datorer och motorer. För tjejer finns hemsidor som www.girls1st.se,  familjeliv.se och stylesearch.se. 
Appen ska kunna användas som en nybörjarguide inför killarnas krogpremiär. Den kan sätta stopp 
och förebygga ett beteende som förhoppningsvis ännu inte finns. Information och länk till appen 
skulle kunna skickas ut till unga killar i samband med deras 18-års dag.  Jag inspirerades av ett utskick 
som jag fick hem då jag var runt 15 år. I posten kom ett litet paket med information om första mensen 
med tillhörande bindor och tamponger. En “grattis, nu är det dags” på posten. Även systembolagets 
dotterbolag IQ skickar ut en bok till föräldrar om alkohol då deras barn fyller 14 år och blir tonåring. 
Jag har tyvärr inte hittat något liknande riktat till killar. Det känns i dagsläget som att tjejer får 
mycket mer information om kroppen, puberteten och relationer, både i form av forum, tidningar och 
information på post.  
 
Om jag uppnått syftet med appen är fortfarande obesvarat. Målet med appen är att förändra 
ett beteende hos målgruppen, vilket känns omöjligt att mäta. Kan tänkas att om appen används 
i praktikten och att man ser en skillnad i raggingsteknik på krogen inom några månader kan 
vara mätbart. En idé är dock att titta på om appen och dess tips nämns i sociala medier, både i 
marknadsföringssyfte men även blir en snackis eller trend på twitter. 
 
Det här har varit en intressant resa för mig personligen. Ända sen första veckan har jag letat 
“mitt sandkorn” på sandstranden, det har varit en intensiv och händelsrik process. Jag har tvingats 
utvärdera och lämna idéer som inte hållt måttet. Det var också känslomässigt utvecklande att 
genomföra seminarierna och handledningarna eftersom man tvingades tänka mer personligt än 
kommersiellt. Detta har inneburit att jag hittat ämnen som jag nu brinner för och kan tänka mig 
arbeta med i framtiden. Jag känner att jag blivit väldigt intresserad av genusfrågor och mänskliga 
rättigheter. Genom bakgrundsforskningen har jag blivit i väldigt insatt i femnisimen. Under projektet 
har jag skaffat mig kunskap om appar och vikten av användarvänlighet. Jag känner också att min 
presentationsteknik har utvecklats, jag har lättare för att prata och formulera mig. Jag tycker det är 
viktigt att man formulera sig kort, kärnfullt och tydligt, vilket jag hoppas märks i min uppsats. 

I arbetsprocessen har jag varit målmedveten och disciplinerad och hållt mig till tidsplanen. 
Handledningstillfällena har varit ett jättebra stöd, likaså 50% redovisningen. Där fick jag bekräftelse 
att jag var på rätt väg, trots det upplevde jag att jag fick många bra förslag på hur jag kunde utmana 
mig själv ytterligare. Även klasskamraterna har fungerat som stöd och inspirerat med sina respektive 
arbeten. Referensgruppen fungerade som ett bollplank och kom med flera bra idéer och synpunkter. 
Inom interaktionsdesign är det extra viktigt att arbeta nära användaren, vilket jag känner att jag gjort 
genom hela projektet.

 



40

Referenslista. 
 
Böcker.
1. Almestad, G., & Beijbom, A. (2012) #prataomdet. Kalla kulor förlag.
2. Carlsson, A. (2007) Killar. Carlsson.
3. Fexeus, H. (2009) Alla får ligga. Bokförlaget Forum.
4. Minitier, F. (2009) The Ultimate Man’s Survival Guide. Regnery Publishing Inc. 
5. Moran, K. (2013) Konsten att vara kvinna. Bonnier Pocket.
6. Stinson, B. & Kuhn, M. (2010) The playbook. Simon Schuster.
7. Strauss, N. (2005) The Game. ReganBooks.
8. Wennstam, K. (2004) Flickan och skulden : en bok om samhällets syn på våldtäkt. Albert Bonniers 

Förlag. 
 
Bilder. 

9. 100 flirting tips. Hämtad 2014-05-06 från http://www.androidpit.com/en/android/market/apps/
app/com.flirtingtipscy/100-Flirting-Tips-FREE

10. Alla får ligga. (2009) Fexeus, H. Alla får ligga. Kapitel ett.
11. Air Hazard Instructions. Hämtad 2014-05-08 från http://work.repponen.com/Air-Hazard-

Instruction-Poster
12. Facebook Messenger. Hämtad 2014-05-23 från https://itunes.apple.com/en/app/facebook-

messenger/id454638411?mt=8
13. Flirtomatic. Hämtad 2014-05-06 från https://play.google.com/store/apps/details?id=com.

flirtomatic.flirtodroid
14. Flirting tips for men. Hämtad 2014-05-06 från https://play.google.com/store/apps/details?id=com.

cmoshe.flirting.men
15. Fontnerd. Hämtad 2014-05-06 från https://itunes.apple.com/us/app/font-nerd/

id738364416?mt=8
16. Försvarets överlevnadshandbok. Hämtad 2014-05-08 från http://www.bushcraftuk.com/

downloads/pdf/h_overlevnad.pdf
17. Giftiki. Hämtad 2014-05-06 från http://www.charactersf.com/clients/giftiki/giftiki
18. Giftrocket. Hämtad 2014-05-06 från http://www.new-startups.com/mobile/giftrocket-send-a-

gift-card-anywhere/
19. Ikea instruktioner. Hämtad 2014-05-08 från http://www.ikeafans.com/galleries/images/2339/

large/1_ikea_fredrik_workstation_instructions_2.jpg
20. Instagram. Hämtad 2015-05-23 från https://itunes.apple.com/en/app/instagram/

id389801252?mt=8
21. Moodswings. Hämtad 2014-05-06 från https://www.behance.net/gallery/Moodswings-

iPhone/3627631
22. Pick her App. Hämtad 2014-05-22 från https://itunes.apple.com/us/app/pick-her-app/

id747762892?mt=8
23. Pick-Up Lines! Hämtad 2014-05-22 från https://itunes.apple.com/us/app/pick-up-lines!/

id354935378?mt=8
24. PragueZoo. Hämtad 2014-05-06 från http://www.napleswebdesign.net/beautifully-designed-

smartphone-apps/
25. Redpepper. Hämtad 2014-05-06 från http://redpepperland.com/
26. Safety on board. Hämtad 2014-05-08 från http://www.fokker-aircraft.info/sobf100-2.jpg & http://



41

safety.mania.ru/img/sas_boeing737-600_1.jpg
27. Snapchat. Hämtad 2014-05-23 från https://itunes.apple.com/en/app/snapchat/id447188370?mt=8
28. Ultimate Chat. Hämtad 2014-05-06 från https://play.google.com/store/apps/details?id=com.

JP.chatuplines
29. Vine. Hämtad 2015-05-23 från https://itunes.apple.com/us/app/vine/id592447445?mt=8
30. Visual.ly: how to know if she is flirting with you. Hämtad 2014-05-08 från http://visual.ly/how-

know-if-she-flirting-you 
 
Media. (Tv/Radio/Video)

31. Bays, C., & Thomas, C. (2005) How I met your mother. USA/20th Century Fox Television, Bays 
Thomas Productions. 

32. Kapi, T. (2007) Californication. USA/ Aggressive Mediocrity, Showtime. 
33. Kronlöf, B. (2013-03-7) Så jävla PK. Hämtad från https://www.youtube.com/

watch?v=aZ1Ts3Mcpkw
34. Lorre, C. (2003) Two and a half men. USA/ Chuck Lorre Productions, CBS. 

 
Webb. 

35. Apple (2014) Designing for iOS 7. Hämtad 2014-05-17 från https://developer.apple.com/library/
ios/documentation/userexperience/conceptual/MobileHIG/index.html

36. Café (2014) Hämtad 2014-05-17 från http://cafe.se/
37. Critical feminist corgi (2013) Hämtad 2014-05-05 från http://criticalfeministcorgi.tumblr.com/
38. Fatta (2014) Hämtad 2014-05-17 från http://fatta.nu/
39. Familjeliv (2014) Hämtad 2014-05-05 från http://familjeliv.se
40. Flashback (2014) Hämtad 2014-05-17 från http://flashback.se 
41. FunkaNu (2012) Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt. 2014-05-17 http://

www.funkanu.com/Global/Filer/design_for_alla/regler_och_riktlinjer/Riktlinjer_f%C3%B6r_
tillg%C3%A4ngliga_mobilgr%C3%A4nssnitt_2012.pdf

42. Fusion, J (2014) Marketing to Men Vs. Women. Hämtad 2014-05-22 från http://smallbusiness.
chron.com/marketing-men-vs-women-1011.html

43. Genusfotografen (2014) Hämtad 2014-05-17 från http://www.genusfotografen.se/ 
44. I-once-had-a-guy-tell-me (2014) Hämtad 2014-05-05 från http://i-once-had-a-guy-tell-me.

tumblr.com/
45. I’m not sexist but (2014) Hämtad 2014-05-17 från https://twitter.com/Imnotsexistbut
46. Invision (2014) Hämtad 2014-05-17 från http://www.invisionapp.com/
47. IQ (2014) Tonårsparlören. Hämtad 2014-05-17 från http://www.tonarsparloren.se/
48. Johnson, J (2012) Leveraging Stereotypes in Design: Masculine vs. Feminine Typography. Hämtad 

2014-05-22 från http://designshack.net/articles/typography/leveraging-stereotypes-in-design-
masculine-vs-feminine-typography/

49. Kvinnohat (2014) Hämtad 2014-05-17 från http://instagram.com/kvinnohat
50. Libresse (2013) Girls first. Hämtad 2014-05-05 från http://www.girls1st.se
51. Moore (2014) Hämtad 2014-05-17 från http://moore.se/
52. Nationalencyklopedin. (2014) Sexuella trakasserier. Hämtad 2014-05-17 från http://www.ne.se.

proxy.lib.ltu.se/lang/sexuella-trakasserier
53. Prata om det (2010) #prataomdet. Hämtad 2014-05-17 från http://prataomdet.se/
54. Reddit (2014) Hämtad 2014-05-17 från http://reddit.com
55. Simple Pickup (2014) Hämtad 2014-05-22 från https://www.youtube.com/user/SimplePickup



42

56. Stylesearch (2014) Hämtad 2014-05-17 från http://stylesearch.se 
57. Strandberg, S. (2014-04) Killar behöver en manual – tjejer får ragg ändå. Allt om stockholm. 

Tillgänglig: http://www.alltomstockholm.se/stadsliv/article4104466.aos
58. TCO (2013) Bryt tystnaden. 2014-05-05 från http://www.tco.se/Aktuellt/Pressmeddelande/

pres2013/Bryt-tystnaden-om-sexuella-trakasserier-i-arbetslivet/
59. The everyday sexism project (2012) Everyday sexism project. Hämtad 2014-05-17 från http://

everydaysexism.com/
60. The everyday sexism project (2012) Hämtad 2013-05-17 från https://twitter.com/

EverydaySexism
61. Vardagssexism (2014) Hämtad 2013-05-05 från https://twitter.com/vardagssexismen
62. Westergren, E. (2011) Att leva på app-utveckling. Hämtad 2014-05-17 från http://www.mobil.se/

tips-tricks/att-leva-p-app-utveckling#.U3eQMq1_sdo



Stina Westberg, Examensarbete VT14 
Mediedesign, Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



TESTA  
APPEN HÄR
http://invis.io/C7T7R4YR













STINA WESTBERG



Sexuella trakasserier, handling eller uppträdande av sexuell natur 
som kränker en annan persons värdighet. Det är den som är 
utsatt för trakasserierna som avgör vad som är kränkande. 

!

NE.se

http://NE.se


+ +

INSPIRERANDE

JAG VAR INTE ENSAM OM DE HÄR TANKARNA

VERKLIGA HÄNDELSER
























