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Abstract 
This paper studies design patterns. Existing, known pattern libraries have been used as a 

foundation for a new pattern template. Six new design patterns have been identified and 

created from social media with the help of pattern mining, these are: the like button, hashtag, 

share, comment, posting pictures and news feed. Furthermore, interviews have been 

conducted with seven respondents from different Stockholm based web design agencies to 

examine how these six identified design patterns have affected their web design. A central 

part of this study has also been to see if web design agencies even use design patterns when 

they are building a web site. After the interviews it is clear that the majority of web designers 

have not heard about design patterns the way this paper defines them. Web designers are 

working with inspiration from other web sites to help them find design solutions and they are 

also following trends in web development. Of the six design patterns from social media only 

three are regularly used, the like button, share and news feed.  

Keyword 

Design patterns, pattern language, pattern library, pattern mining, interaction design, web 

design, social media.  
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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks designmönster. Tidigare, erkända designmönsterbibliotek har 

använts som grund för att ta fram en ny designmönstermall. Sedan har sex designmönster 

identifierats och skapats från sociala medier med hjälp av mönsteridentifikation, dessa är: 

gilla-knapp, hashtag, dela, kommentera, lägga upp bilder och nyhetsflöde. Vidare har 

intervjuer med sju respondenter från olika Stockholmbaserade webbyråer genomförts för att 

undersöka huruvida de identifierade mönstren från sociala medier påverkar deras webbdesign. 

Centralt för undersökningen var dessutom att ta reda på om webbyråer idag överhuvudtaget 

använder sig av designmönster när de bygger en webbplats. Efter genomförda studier framgår 

det att majoriteten av de undersökta webbyråerna inte tidigare hört talas om designmönster i 

den benämningen som uppsatsen följer. Webbyråerna använde sig istället av inspiration från 

andra lyckade sidor för att hitta lösningar på problem och följde också trender inom 

webbutveckling. Av de sex designmönstren från sociala medier används tre regelbundet, gilla-

knapp, dela och nyhetsflöde (långa startsidor). 

Nyckelord 

Designmönster, designmönsterspråk, designmönsterbibliotek, mönsteridentifikation, 

interaktionsdesign, webbdesign, sociala medier.  
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Begreppsdefinition 

Designmönster 

Designmönster är en dokumenterad beskrivning av en identifierad, återkommande lösning på 

ett designproblem. I dokumentet ska problemet beskrivas och hur man kan lösa detta. 

Lösningens kontext och exempel på där lösningen används ska finnas med. Denna uppsats 

studerar endast designmönster inom interaktionsdesign och när vi skriver designmönster är 

det endast detta vi menar, om inget annat anges. Originalbegreppet är design patterns men vi 

väljer att använda den svenska översättningen, designmönster. 

Mönsterspråk 

Designmönster inom samma område bildar tillsammans ett mönsterspråk. Ett mönsterspråk är 

också ett mönsterbibliotek. Orginalbegreppet på engelska är pattern language. 

Designmönsterbibliotek 

Designmönsterbibliotek är en samling av designmönster som inte behöver relatera till 

varandra på samma sätt som ett mönsterspråk. Denna uppsats har studerat mönsterbibliotek i 

både tryckt form och i digital form. Det finns olika typer av designmönsterbibliotek, bland 

annat inom mjukvaruutveckling, arkitektur och interaktionsdesign.  

Mönsteridentifikation 

Mönsteridentifikation är den process som genomgås när man identifierar ett designmönster. 

Man söker då efter lösningar som återupprepas i ett flertal olika projekt. Detta stadie kallas för 

mönsteridentifikation. Orginalbegreppet är pattern mining men vi väljer att använda den 

svenska översättningen, mönsteridentifikation.  

Interaktionsdesign 

Den interaktionsdesign vi menar är den som fokuserar på digital verksamhet, design som 

inriktar sig på användbarhet och interaktionen mellan användaren och gränssnittet. 
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Webbdesign 

Med webbdesign menas den design som görs för hemsidor och webbplatser, hur de ser ut och 

fungerar. Detta gäller både gränssnittets design samt det visuella och grafiska som återfinns 

på en webbplats.  

Sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsnamn för sociala nätverk på internet. Sociala medier bygger på 

användargenererat innehåll. Mediet stödjer människors kommunikation med varandra genom 

bild, text och filmklipp (NE 2014). 

Facebook 

Facebook är ett socialt nätverk med över en miljard användare världen över (Facebook 2014). 

Facebook gör det möjligt för användarna att lägga upp statusuppdateringar, filmer, videos och 

liknande och dessutom skapa/gå med i grupper och event. Det startade ursprungligen som en 

webbplats men finns även som mobilapplikation.  

Twitter 

Twitter är ett socialt nätverk som liknas vid mikrobloggar. Twitter grundades av Jack Dorsey 

2006. Maxlängden på en tweet är 140 tecken. Twitter fanns först endast för datorplattform 

men finns idag också för andra plattformar, exempelvis för mobil (NE 2014). 

Instagram 

Instagram är en mobilapplikation som ger sina användare möjlighet att lägga upp bilder. 

Bilderna kan sedan delas på andra sociala medier så som Facebook och Twitter med mera. 

(NE 2014). 

  



7 
 

Innehållsförteckning 
 

1 Introduktion ...................................................................................................................... 10 

1.1 Inledning .................................................................................................................... 10 

1.2 Syfte ........................................................................................................................... 10 

1.3 Frågeställning ............................................................................................................ 10 

2 Bakgrund .......................................................................................................................... 11 

2.1 Designmönster ........................................................................................................... 11 

2.2 Mönstermallar ............................................................................................................ 12 

2.2.1 Alexander - A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction ................... 13 

2.2.2 Gamma, Helm, Johnson och Vlissides - Design Patterns: Elements of Reusable 

Object Oriented Software ................................................................................................. 13 

2.2.3 Tidwell - Designing interfaces ........................................................................... 14 

2.2.4 van Welie - Pattern Library ................................................................................ 14 

3 Teori ................................................................................................................................. 15 

3.1 Designmönster för interaktionsdesign/MDI .............................................................. 15 

3.2 Sociala medier och design ......................................................................................... 16 

4 Metod................................................................................................................................ 16 

4.1 Mönsteridentifikation ................................................................................................ 16 

4.1.1 Urval ................................................................................................................... 17 

4.1.2 Utförande ............................................................................................................ 17 

4.2 Intervju....................................................................................................................... 18 

4.2.1 Urval ................................................................................................................... 19 

4.2.2 Utförarande ......................................................................................................... 19 

4.3 Metodkritik ................................................................................................................ 19 

4.3.1 Mönsteridentifikation ......................................................................................... 19 

4.3.2 Intervju ............................................................................................................... 20 

5 Avgränsning ..................................................................................................................... 21 



8 
 

6 Resultat ............................................................................................................................. 21 

6.1 Designmönster ........................................................................................................... 21 

6.1.1 Gilla-knapp ......................................................................................................... 22 

6.1.2 Hashtag ............................................................................................................... 24 

6.1.3 Dela..................................................................................................................... 26 

6.1.4 Kommentarsfält .................................................................................................. 28 

6.1.5 Lägga upp bilder ................................................................................................. 30 

6.1.6 Nyhetsflöde......................................................................................................... 32 

6.2 Intervju....................................................................................................................... 34 

6.2.1 Sociala medier .................................................................................................... 34 

6.2.2 Designmönster .................................................................................................... 35 

6.2.3 Gilla-knapp ......................................................................................................... 37 

6.2.4 Hashtag ............................................................................................................... 37 

6.2.5 Dela..................................................................................................................... 38 

6.2.6 Kommentera ....................................................................................................... 38 

6.2.7 Lägga upp bilder ................................................................................................. 38 

6.2.8 Skroll/nyhetsflöde............................................................................................... 38 

7 Analys och diskussion ...................................................................................................... 39 

8 Slutsats.............................................................................................................................. 42 

9 Vidare forskning ............................................................................................................... 43 

10 Referenser ......................................................................................................................... 44 

10.1 Opublicerade källor ................................................................................................ 44 

10.2 Tryckta källor ......................................................................................................... 44 

10.2.1 Böcker................................................................................................................. 44 

10.2.2 Tidskrifter ........................................................................................................... 44 

10.3 Internetkällor .......................................................................................................... 45 

11 Bilagor .............................................................................................................................. 46 

11.1 Bilaga 1 – Kända designmönster............................................................................ 46 



9 
 

11.2 Bilaga 2 – Mönsteridentifikation............................................................................ 51 

11.2.1 Gilla-knapp ......................................................................................................... 51 

11.2.2 Hashtag ............................................................................................................... 51 

11.2.3 Dela-knapp ......................................................................................................... 52 

11.2.4 Kommentarsfält .................................................................................................. 53 

11.2.5 Ladda upp bilder ................................................................................................. 53 

11.2.6 Skroll/nyhetsflöde............................................................................................... 54 

11.3 Bilaga 3 – Respondenter ........................................................................................ 56 

11.4 Bilaga 4 – Intervjufrågor ........................................................................................ 57 

 

 

  



10 
 

1 Introduktion 
1.1 Inledning 

Designmönster är ett dokument som beskriver ett designproblem och lösningen på detta 

(Pauwels et al. 2010, 452). Designmönster är något som har existerat som begrepp sedan 

1970-talet (Alexander 1979), inledningsvis endast gällande arkitektur, men har med tidens 

gång även använts inom mjukvarudesign och interaktionsdesign. Mycket forskning och 

akademiska studier existerar kring designmönster, men hur utbrett är begreppet bland 

designers, används designmönster i det praktiska arbetet med webbdesign?  

I denna uppsats utförs mönsteridentifikation för att skapa designmönster för social interaktion, 

baserat på tre olika sociala medier (Twitter, Facebook och Instagram). Detta kommer att vara 

en påbörjan till ett designmönsterbibliotek för sociala medier. Vi kommer också att intervjua 

ett flertal Stockholmsbaserade webbyråer för att undersöka om de mönster vi identifierar på 

sociala medier används av dem och om så är fallet, vilken påverkan de haft på deras arbete 

med webbdesign. Uppsatsen undersöker dessa två områden, designmönster och webbdesign, i 

förhållande till varandra för att fördjupa kunskapen om designmönster. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom mönsteridentifikation skapa designmönster för social 

interaktion från sociala medier. Vidare vill vi ta reda på om de webbdesigners vi intervjuat 

använder sig av designmönster i sitt arbete och om de mönster vi identifierat från sociala 

medier används av dem när de skapar webbplatser. 

1.3 Frågeställning 

Vilka designmönster för social interaktion kan skapas från sociala medier och hur används 

dessa i webbdesign? 
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2 Bakgrund 
2.1 Designmönster 

Designmönster är nedskrivna, identifierade lösningar på olika designproblem (Pauwels et al. 

2010, 452). Designmönster existerar idag inom olika områden, exempelvis arkitektur, 

interaktionsdesign, mjukvaruutveckling och människadata- interaktion (MDI). Designmönster 

finns för att hjälpa utvecklare att lösa problem samt att standardisera lösningar. I denna 

uppsats är det designmönster för interaktionsdesign som studeras och inte de för arkitektur 

eller mjukvarudesign. Uppsatsen följer samma definition som Christian Crumlish och Erin 

Malone skriver i Designing social interfaces, där definierar de designmönster som ”Common, 

sucessfull interaction design components and design solutions for a known problem in a 

context” (2009, 10).  

Vidare beskrivs användningen av dessa designmönster som riktlinjer till designers som visar 

hur de ska lösa ett specifikt problem i en särskild kontext, på ett sådant sätt som har visats 

fungera om och om igen (Crumlish, Malone 2009, 10). 

Identifierade mönster skrivs ned i en mall och dessa dokument kallas sedan för ett 

designmönster. I dokumentet beskrivs problemet, kontexten som problemet uppstår i, 

lösningen på problemet samt exempel. En samling av mönster bildar ett 

designmönsterbibliotek. Lösningarna måste återkomma i minst tre lyckade projekt för att 

kunna kallas ett mönster (Rouse, 2007). 

Cristopher Alexander var den som först myntade begreppet designmönster. Alexander var en 

arkitekt som beskrev problem och lösningar inom arkitekturen genom att skapa designmönster 

och mönsterspråk (Pauwels et al. 2010, 452). Han gav ut ett flertal böcker, bland annat boken 

A pattern language (1979) där han ingående beskriver designproblem och lösningarna på 

dessa för att underlätta samhällsplanering. Han har där skapat ett mönsterspråk för arkitektur, 

det vill säga ett flertal designmönster som går att använda ihop och relaterar till varandra. 

Alexander (1979, X) beskriver sitt designmönsterspråk såhär:  

The elements of this language are entities called patterns. Each pattern describes a problem which 

occurs over and over again in our environment, and then describes the core of the solution to that 

problem, in such a way that you can use this solution a million times over, without ever doing it the 

same way twice. 
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Han menar att ett designmönster beskriver ett problem som återkommer gång på gång i vår 

omgivning följt av en beskrivning på hur man ska lösa problemet (Alexander et al. 1979, X). 

Lösningarna ska också gå att appliceras på många olika sätt utan att behöva se likadant ut två 

gånger. I Alexanders mönsterspråk finns 253 olika mönster som beskriver hur man löser 

arkitekturella problem (Alexander et al. 1979).  

Begreppet designmönster adopterades senare utav mjukvarudesign och mjukvaruutvecklarna 

Gamma, Helm, Johnson och Vlissides skrev boken Design patterns: elements of reusable 

object-oriented software (1995) där de applicerade begreppet på design av mjukvara. I boken 

beskrivs mjukvarudesignmönster som används i stor utsträckning av mjukvarudesigners 

(Pauwels et al. 2010, 452). I inledningen beskriver de att designmönster är användbara då de 

ger de som använder dem insikter som kan göra designen mer flexibel och återanvändbar 

(Gamma et al. 1994, 7). 

År 1997 publicerade Jenifer Tidwell sin första designmönstersamling inom MDI. Tidwell 

ville då ta vara på den samlade kunskapen av erfarna designers för att kunna hjälpa oerfarna 

designers. Hon ville skapa ett språk som liknade Alexanders men för gränssnittsdesigners 

(Crumlish, Malone 2009, 11). Hennes designmönster samlades senare i boken Designing 

interfaces (Tidwell, 2006). Flera andra, exempelvis Martijn van Welie och Yahoo, 

publicerade mönsterbibliotek för interaktionsdesign på webben. 

2.2 Mönstermallar  

Det finns en del olika sätt att skriva designmönster på. I detta avsnitt beskrivs de fyra olika 

typer av mönstermallar som denna uppsats studerat. Alexanders mönstermall inom arkitektur, 

Gamma et al. mönstermall inom mjukvaruutveckling samt Tidwells tryckta mönstermallar 

och van Welies digitala mönstermallar, båda inom interaktionsdesign. Nedan förklaras 

dispositionen samt rubrikerna i de fyra olika mönstermallarna, detta för att ge en större 

förståelse för hur olika mönstermallar ser ut och används. Orginalspråken för de fyra olika 

mallarna är engelska men här har det valts att översättas till svenska, precis som andra 

engelska begrepp i uppsatsen. Vissa begrepp följs utav den engelska orginalbenämningen för 

att undvika misstolkning. Dispositionen för de fyra olika mallarna ser olika ut men det 

gemensamma för alla är att de innehåller samma huvudkärna och på liknade sätt försöker 

beskriva olika designproblem och lösningen för dessa.  
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De bilagor som refereras till visar utdrag ur de beskrivna designmönsterbib lioteken, det vill 

säga exempel på de dokument som kallas designmönster. 

2.2.1 Alexander - A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction 

Christopher Alexander myntade begreppet designmönster, då inom arkitektur, och skrev alla 

sina designmönster på samma sätt, utefter en viss mall. Alexanders mönstermallar har inte 

tydliga rubriker utan är en flytande text. Han indikerar viktiga stycken i texten genom att 

skriva i fetstil, det som är skrivet i fetstil är en beskrivning/definition av mönstret samt en 

sammanfattning av hur man ska lösa problemet. Dispositionen på mallen är samma för alla 

mönster i mönsterspråket. De inleds med en rubrik där mönstret namngivits, detta följs ofta av 

en bild på mönstret. Vidare beskrivs mönstret samt den kontexten som mönstret ska användas 

i. Han beskriver också problemet, bakgrund samt bevis på att de valda mönstret fungerar. 

Designmönstret är skrivet som en instruktion på hur man ska lösa ett specifikt 

arkitekturproblem. I vissa fall visas också en ritning av de beskrivna designmönstret för att 

ytterligare förtydliga dess användning. I dokumentet beskrivs också hur detta designmönster 

relaterar till andra designmönster inom samma mönsterspråk (Alexander et al. 1979, X-XI).  

Se bilaga 1.  

2.2.2 Gamma, Helm, Johnson och Vlissides - Design Patterns: Elements 
of Reusable Object Oriented Software 

Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (Gamma et al. 1995) 

handlar om designmönster inom mjukvaruprogrammering. Författarna väljer här en lite 

annorlunda mall gentemot Alexanders. Denna mall är mer strukturerad med tydliga rubriker 

som indikerar vad som beskrivs i varje stycke. Då området mjukvaruutveckling skiljer sig 

avsevärt från arkitektur faller det sig naturligt att denna mall har andra rubriker. Förutom 

mönstrets namn samt ett bildexempel beskrivs här också mönstrets klassifikation (Pattern 

Name and Classification). I stora drag innehåller mallen samma typ av beskrivning som 

Alexanders mall, vad mönstret gör, vilket problem det adresserar, varför man ska använda 

mönstret (Motivation), när mönstret ska användas och exempel på dålig design som med hjälp 

av det valda designmönstret kan lösas (Applicability). Vidare följer rubrikerna Struktur, 

Deltagande, Samarbete, Konsekvenser och Implementation (Structure, Participants, 

Collaborations, Consequences och Implementation) som ingående ger tekniska beskrivningar 

och exempelfigurer. Mallen avslutas med exempelkod (Sample Code) och exempel på olika 
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kända användningsområden (Known uses) samt exempel på relaterade mönster (Related 

patterns) (Gamma et al. 1997, 16-18).  

Skillnaden på denna mall jämfört med andra denna uppsats studerat är att den är mer tekniskt 

ingående. Detta beror på att den handlar om kod och programmering istället för grafisk design 

eller interaktiva lösningar på webbplatser.  

Se bilaga 1. 

2.2.3 Tidwell - Designing interfaces 

I boken Designing interfaces (2006) beskriver författaren Jenifer Tidwell hur man designar ett 

bra gränssnitt. Boken är en samling av designmönster inom interaktionsdesign. Tidwells 

designmönsterdokument har en tydlig struktur med ett antal rubriker som återkommer i alla 

designmönster. Precis som i de föregående mönstermallarna nämns designmönstrets namn 

följt av en bild på mönstret. Sedan följer ett antal rubriker; först beskrivs en kort 

sammanfattning av fenomenet/lösningen (What). Sedan beskrivs det i vilken kontext man ska 

använda sig av denna lösning, detta skrivs likt ett senario (Use when). Efter detta beskrivs 

varför man ska använda sig av denna lösning (Why). Vidare beskrivs hur man ska genomföra 

designmönstrets lösning (How). Slutligen följer exempel på lyckade och representativa 

designmönster (Examples). 

Se bilaga 1. 

2.2.4 van Welie - Pattern Library  

Martijn van Welie skapade ett mönsterbibliotek för webbdesign som återfinns på hans 

webbplats. Precis som i Tidwells och Gamma et al. designmönster finns här tydliga rubriker 

samt bildexempel.  

Van Welie inleder med att skriva mönstrets namn och beskriver sedan problemet som ska 

lösas (Problem). Efter det beskriver han lösningen till problemet med ett bildexempel 

(Solution). Vidare beskrivs kort när det ska användas (Use when). Efter detta beskrivs det hur 

man ska göra (How). Slutligen skriver han varför man ska använda mönstret (Why) och visar 

på andra bildexempel där mönstret används (More examples) (Welie, 2008). Både van Welie 

och Tidwells mönsterbibliotek innehåller designmönster inom interaktionsdesign, därav de 

liknande rubrikerna. 

Se bilaga 1. 
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3 Teori 
3.1 Designmönster för interaktionsdesign/MDI 

Mattias Arvola beskriver i sin artikel Interaction design patterns for computers in sociable 

use att ett bra designmönster inom interaktionsdesign ska vara skrivet på ett sätt som en 

person som inte är specialist på ämnet kan förstå. Det ska vara tydligt skrivet och alla som 

läser mönstret ska enkelt kunna förstå vad både problemet och lösningen är. Det ska vara 

skrivet generiskt men konkret för att lösningen ska kunna vara enkel att identifiera men ändå 

kan designas på många olika sätt (2006, 129).  

I Lingua Francas for Design: Sacred Places and Pattern Languages (2000) uttrycker 

Erickson behovet av ett Lingua Franca i design. Ett Lingua Franca är ett språk som många 

talar och kan användas för att göra sig förstådd på många platser i världen, exempelvis 

engelska och spanska. Som motsvarigheten till dessa talade språk som används världen över 

skulle designmönster kunna vara det språk som interaktionsdesigners kan tala med varandra 

för att göra sig förstådda och för att ta tillvara på bra designlösningar som går att återanvända. 

Att identifiera designmönster kallas på engelska för pattern mining och på svenska 

mönsteridentifikation. I Pattern Languages in HCI: A critical review (Dearden & Finlay 

2006) beskrivs hur detta går till och hur man går tillväga. De anser att mönster kommer från 

praktiskt arbete där man sett att återkommande lösningar fungerat snarare än från teoretiskt 

arbete. Att identifiera mönster är i korthet att identifiera lyckad design. När man identifierar 

mönster finns det vissa egenskaper det måste ha. Det måste ha använts ett flertal gånger, det 

måste vara praxis att använda dem och de ska representera en stor idé och inte bara små 

lösningar till specifika problem. Mönstret ska innehålla både lösningar och anledningen till 

varför lösningen är ett bra alternativ och bör användas. Något som är specifikt för 

designmönster för MDI är tidsaspekten, för arkitektur och mjukvarudesign kan samma 

lösningar fungera om och om igen, medan mönster för MDI kan bli föråldrade på ett annat 

sätt och bara fungera inom en viss tidsperiod. Detta på grund av att teknologi utvecklas 

mycket snabbt och nya lösningar dyker ofta upp. Motsägelsefullt ska de även vara så tidlösa 

som möjligt genom att beskriva lösningar som fungerar oavsett teknologi och plattform. Detta 

kan dock vara svårt att uppnå (Dearden & Finlay 2006, 63-64). 

I boken Designing interfaces beskriver Tidwell att mönster inte är till för dem som söker en 

steg för steg-katalog till hur man gör ett gränssnitt utan snarare en hjälp på vägen dit. 
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Exempelvis, om en designer ska få plats med avsevärt mycket innehåll på en sida kan man 

hitta olika typer av navigationslösningar i mönsterbiblioteket men det är sedan upp till 

designern själv att organisera allt innehåll samt namnge de olika etiketterna. Tidwell skriver 

också att om man tidigare har jobbat med gränssnittsdesign känner man igen många utav de 

mönster som återfinns i boken, detta då det är nedskrivna fungerande lösningar (2005, XV). 

3.2 Sociala medier och design      

I Designing social interfaces, som är en samling av designmönster inom sociala gränssnitt av 

Crumlish och Malone (2009), skriver de om vikten av att ge användarna möjlighet att göra 

vad de själva vill på sociala webbplatser. Det går inte att förutbestämma vad användarna 

kommer att använda sidan till. Det bör därför designas enligt denna princip genom att inte 

designa för vad man vill/tror att de kommer att använda sidan till. Istället bör man designa för 

vad de faktiskt gör genom att i förväg undersöka den tänkta målgruppen samt lämna det öppet 

och ge möjlighet till användarna att själva välja hur de vill använda sidan. Man kan därefter 

följa användarnas ”cowpaths” (ett uttryck som beskriver de val och vägar användarna väljer) 

vilket betyder att man designar sådant de faktiskt vill ha snarare än vad man tror att de vill ha 

(2009, 17).  

4 Metod 
Vi har valt att använda oss av två olika metoder, mönsteridentifikation och intervju.  

Mönsteridentifikationen bestod av studiet av tre olika sociala medier för att identifiera 

designmönster. Intervjuerna var semistrukturerade och skedde med representanter från 

webbyråer som gav sin syn på designmönster och sociala medier i förhållande till 

webbdesign.  

4.1 Mönsteridentifikation 

För att skapa mönster från sociala medier som handlar om social interaktion användes 

metoden mönsteridentifikation. De första fem designmönster som definierats (gilla-knapp, 

dela, kommentera, hashtag, ladda upp bilder, nyhetsflöde) valdes på grund av deras betydelse 

för sociala medier; vi anser att ett socialt medie kräver dessa element för att kunna räknas som 

just ett socialt medie. Det sjätte, nyhetsflöde, skapades efter att intervjuerna utförts då flertalet 

av webbyråerna nämnde trenden med långa förstasidor på webben, något som återkommer på 

sociala medier. 
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Vi utgick sedan från dessa och studerade varje funktion på de tre utvalda sociala medierna för 

att ta reda på utseende, användning och kontext.    

4.1.1 Urval 

Till den här studien valdes tre sociala medier ut; Facebook, Twitter och Instagram. Dessa 

valdes då dessa är de mest använda sociala medierna i Sverige (.se 2014). Vi har studerat 

Facebook och Twitters webbplats, men Instagrams mobilapplikation. Anledningen till detta är 

att Facebook och Twitter ursprungligen lanserades som webbplatser som sedan fick en 

tillhörande mobilapplikation medan Instagram lanserades som mobilapplikation som sedan 

fick en tillhörande webbplats. På Instagrams webbplats är dessutom inte möjligt att ladda upp 

eget material, det går bara att se det som redan är uppladdat och kommentera/gilla detta. 

Facebooks mobilapplikation och Twitters mobilapplikation har dock alla de element som 

finns på respektive webbplats. 

4.1.2 Utförande 

För att få en större förståelse för hur ett designmönster kan se ut inleddes studien med att titta 

på befintliga designmönster inom arkitektur, mjukvaruutveckling samt två olika 

mönsterbibliotek om interaktionsdesign. Vi utgick från dessa fyra mönsterdokument för att 

sedan välja ut de delar som passade vårt område och anpassa dessa för det mönsterdokument 

vi skapade. De designmönster som till största del ligger till grund för denna mall är Tidwells 

interaktionsdesignsmallar (2006) samt van Welies designmönsterbibliotek (2008) då dessa 

känns mest aktuella både tidsmässigt och gällande ämne. 

Efter att ha gått igenom de befintliga dokumenten fanns tillräckligt underlag för att kunna ta 

fram en modifierad mall och det är denna som mönsteridentifikationen utgått från. Denna 

mall har följande rubriker: 

 Namn 

 Bild  

 Problem 

 Lösning 

 Används när 

 Hur 

 Varför 

 Andra exempel 
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Dokumentet inleds med en rubrik där designlösningen namngivits. Vissa utav dessa 

designlösningar har redan ett vedertaget namn och dessa namn har använts även i denna 

studie (exempelvis gilla-knappen). Under rubriken läggs en bild in på det valda 

designmönstret, detta för att läsaren snabbt ska förstå mönstret. I alla undersökta 

designmönster återfanns exempelbilder på hur mönstret kan appliceras. Enda undantaget är 

Design patterns, elements of reusable object-oriented software (Gamma et al. 1994) som 

beskriver kodstrukturer och mönster inom mjukvarudesign med ritningar/kod snarare än 

bilder. Efter bilden följer rubriken ”Problem”. Här beskrivs vad som motiverade skapandet av 

detta designmönster, att användaren vill kunna utföra en specifik handling. Detta kräver en 

lösning vilket är själva designmönstret, det skrivs under rubriken ”Lösning”. Under rubriken 

”Används när” beskrivs när användaren vill använda sig av denna lösning. Rubriken ”Hur” 

beskriver kontexten som designmönstret oftast uppträder i. Efter detta motiveras varför man 

bör använda denna lösning under rubriken ”Varför”. Till sist följer andra bildexempel på 

samma typ av lösning. Information om relaterade mönster finnes i de fyra studerade 

mönstermallarna men har valts att exkluderas ur vår mall då resultatet inte kommer bli ett 

färdigställt mönsterbibliotek.  

Mönsteridentifikationen utgick från den mall som skapats. De valda sociala medierna 

studerades för att kontrollera att de utvalda mönstren gick igen på alla tre valda medier. De 

återkommande designlösningar studerades för att se hur man löst samma problem på 

Facebook, Twitter och Instagram, i vilken kontext då återfinns och hur de såg ut och 

användes. Efter detta jämfördes lösningarna mot varandra. Efter att designmönstren 

identifierats som återkommande på alla de tre medierna dokumenterades de sedan i den mall 

som tidigare skapats. 

För att undvika bias (skevhet) har ingen mönsteridentifikation utförts enskilt utan har gjorts 

gemensamt (Bell 2006, 188).  

4.2 Intervju 

Intervju som metod valdes för att skapa en djupare förståelse för användandet av 

designmönster i allmänhet och om de identifierade mönstren från sociala medier och synen på 

dessa hos de som arbetar med att designa och skapa webbplatser.   
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4.2.1 Urval 

Respondenterna kom från sex olika byråer, dessa var Tiny Mondo, Triggerfish, Ambient 

Media, Strollo & co, Awave och Some Guys. De valdes ut då de alla skapar webbplatser och 

har lång erfarenhet i branschen, de är alla olika stora och har olika inriktningar och ger en 

bred bild av vad dagens webbdesigners har för åsikter och tankar om designmönster och 

sociala mediers roll i förhållande till webbdesign.   

4.2.2 Utförande 

Alla intervjuer ägde rum på respektive byrås kontor. De tog mellan 20 till 40 minuter och 

spelades in med ljudupptagningsprogram. Alla intervjuer spelades in och transkriberades 

sedan.  

Intervjuerna var semistrukturerade med ungefär 25 stycken förberedda frågor. Frågorna var 

öppna för att kunna ge uttömmande svar. Vid behov ställdes följdfrågor. Varje intervju 

avslutades med en öppen, informell diskussion för att ge ytterligare möjligheter för 

respondenten att delge sina tankar, detta gjorde det dessutom möjligt att ställa påståenden och 

funderingar och få respondentens åsikter om dessa. Användningen av semistrukturerade 

intervjuer där alla respondenter fick svara på samma frågor gör det enkelt att jämföra svar och 

få en översikt av vad webbdesigners i allmänhet anser om ämnet. (Gillham, 2008) 

Frågorna var uppdelade i tre olika teman. Intervjuerna inleddes med bakgrundsinformation 

om respondenten och företaget. Efter det ställdes frågor om sociala medier och respondentens 

syn och åsikter om dessa. Slutligen ställdes frågor om designmönster i allmänhet och om de 

mönster som identifierats och som uppsatsen fokuserar på. Intervjun avslutades med att 

respondenten fick tillfälle att tillägga eventuella åsikter och tankar som inte kommit fram 

tidigare i intervjun, alternativt förtydliga något som tidigare nämnts. 

För intervjufrågorna, se bilaga 4. 

4.3 Metodkritik 
4.3.1 Mönsteridentifikation 

Fyra stycken tidigare mönsterbibliotek har studerats men endast två av dessa är inom 

interaktionsdesign, det skulle möjligtvis vara bättre att basera de nya mönstermallarna på fler 

erkända mönsterbibliotek än två men på grund att tidsbrist har detta valts bort. 
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De sex mönster som skapats är inte relaterade till varandra, något som alla andra 

mönsterbibliotek gör, detta på grund av att de är för få. 

Endast tre sociala medier har studerats vilket gör att designmönstren blir något kortfattade, 

detta var dock oundvikligt då begränsningar var tvungna att göras på grund av tidsaspekten.   

4.3.2 Intervju 

Varje intervju inleddes med en förklaring av frågeställningen studien utgår från och den 

definition av designmönster denna uppsatts är baserad på. Detta kan ha gett intervjupersonen 

en viss bild av ämnet och vinklat svaren på ett sätt som inte var helt objektivt. Det var dock 

oundvikligt, för att kunna ställa frågorna och få relevanta svar behövde respondenten ha en 

viss förståelse om syftet och definitioner uppsatsen bygger på.  

Informationen man får av intervjuer är alltid subjektiv och från respondentens egen synvinkel 

och situation. Det är dock den bästa datainsamlingsmetoden för denna undersökning när vi 

ville ta reda på vad webbdesigners tycker och tänker om ämnet designmönster.  

Endast sju respondenter intervjuades vilket är relativt liten grupp och kan därför inte 

representera alla svenska webbdesigners men är tillräckligt för att få en uppfattning om hur 

designers resonerar och arbetar.    

Valet av intervjupersonerna gjordes på tillgänglighet snarare än att de var specifikt utvalda, 

svaren kom därför inte alltid från den personen på företaget som själv kodade webbplatserna 

utan exempelvis företagets VD. Dessutom var alla utom en av respondenterna män. De flesta 

som arbetade på de företag vi intervjuade var män och de kvinnor som fanns var inte 

tillgängliga för intervju. Alla som intervjuades hade dock lång erfarenhet i branschen och 

hade inflytande på den design som företaget skapade. Vi har försökt ge lika mycket plats för 

alla respondenter i denna uppsats för att få ett representativt resultat i största möjliga mån. 

Då vi intervjuade flera olika webbyråer faller det sig självklart att dessa har en stor spridning 

av kunder, alternativt att det har valt att nischa sig inom en specifik kundkrets. Byråerna 

jobbade också på olika sätt, vissa jobbade enbart via CMS (Content management system) 

exempelvis Drupal, Wordpress och EPiserver, andra jobbade mer från grunden. Beroende på 

hur de jobbar och vilken kundkrets de har kommer de designmönster vi undersöker ha olika 

inverkan på dem och deras svar kan därför skilja sig åt och går därför inte att jämföra med 

varandra i full utsträckning.  
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5 Avgränsning 
Efter genomförda intervjuer kom nya förslag på designmönster fram, ett återkommande 

förslag var ”hamburgermenyn” som ursprungligen kom från mobilplattformar, de tre 

horisontala streck som representerar en dold meny. Vi anser definitivt att hamburgermenyn är 

ett mönster som man skulle kunna identifiera och göra ett designmönster av. 

Hamburgermenyn återfinns på många webbplatser idag, både på desktopläge och på 

mobilplattformar. Detta mönster har dock valts att uteslutas i denna uppsats då den endast 

återfinns i ett av de valda sociala medierna och då endast på mediets mobilversion 

(Facebook). 

På sociala medier finns det många mönster att identifiera och för att få en enhetlig och 

avgränsad uppsats har vi valt att endast skapa designmönster som har med social interaktion 

att göra. 

6 Resultat 
För att se de nedskrivna anteckningarna från mönsteridentifikationen som låg till grund för de 

designmönster som skapats från sociala medier, se bilaga 2.  

6.1 Designmönster 

Vi skapade sex stycken designmönster utifrån vad vi ansåg var essentiella funktion på sociala 

medier och i vilken kontext de existerar i.  

De designmönster som vi skapade var gilla-knappen, hashtag, dela, kommentera, lägga upp 

bilder och nyhetsflöde. De fem förstnämnda definierade vi efter att ha valt ut de funktioner på 

sociala medier som är viktigast. Det sjätte skapades efter genomförda intervjuer då flertalet 

respondenter nämnde långa startsidor som krävde mycket skroll som en trend/mönster som 

ofta återkommer när de designar webbplatser. Det är även något som finns på alla de 

undersökta sociala medierna, förstasidorna består av ett långt flöde av material som 

användaren får skrolla igenom. Nedan följer de sex identifierade mönster om social 

interaktion från de utvalda sociala medierna.  
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6.1.1 Gilla-knapp 

 

 

Figur 1. Gilla-knapp, Twitter, utformar som en stjärna 

Problem 

Användare vill kunna visa uppskattning för uppladdat material, visa att de uppmärksammat 

innehållet, alternativt visa för sina vänner vad som intresserar en. 

Lösning 

Använd en knapp som är utformad till något som ofta relateras till ett positivt/bra objekt, 

ikonen ska ha någon typ av positiv innebörd sedan tidigare.  

Används när 

Användaren surfar på det valda sociala mediet och ser saker som hen vill uppmärksamma 

eller visa att hen gillar. Användaren vill snabbt kunna göra detta utan allt för stor ansträngning 

och slippa skriva ihop en kommentar. En annan aspekt kan vara att användaren vill ha många 

gilla-markeringar på en bild eller annat material. Dessutom, när användaren gillar vissa saker 

kan användarens preferenser användas för att anpassa reklam eller dylikt för den personen. 

Hur 

Gilla-knappen ska placeras under det innehåll som laddas upp på mediet. Den ska vara stor 

och tydlig för att enkelt kunna klickas på utan större svårighet. Den är grafisk och syns tydligt 

gentemot den text som återfinns men kan även ha ett beskrivande ord kopplat till symbolen. 

När man gillar något ska det synas på ens tidslinje för användarens vänner ska kunna se detta. 

När ett inlägg eller sida gillats ska också dessa gilla-markeringar räknas. Under de 

publicerade innehållet skrivs antalet ut på hur många som gillat inlägget.  
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Varför 

En rätt utformad gilla-knapp gör det enkelt för användaren att uppskatta innehåll och 

uppmanar användarna att vara aktiva utan att behöva anstränga sig mycket. Det gör det enkelt 

för användaren att bygga upp en bild av sig själv genom att gilla saker som ens vänner ser. En 

rätt utformad gilla-knapp gör att användaren lätt förstår vad den fyller för funktion utan att 

tidigare ha använt sig av just detta mediet innan. 

Andra exempel 

På sociala medier har majoriteten av gilla-knapparna representerats med olika typer av 

symboler, funktionen är dock den samma, man uppskattar/gillar något typ av innehåll. 

Exempelvis har Instagram ett hjärta och Twitter en stjärna. 

 

Figur 2. Gilla-knapp, Instagram, utformad som ett hjärta 

 

Figur 3. Gilla-knapp, Facebook, utformad som en ”tummen-upp” 
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6.1.2 Hashtag 

 

Figur 4. Hashtag, Twitter 

Problem 

Användare vill kategorisera och sätta etiketter på de innehåll de lägger upp på sociala medier, 

alternativt kunna söka på en etikett och få upp innehåll som alla handlar om samma ämne 

eller hamnar i samma kategori. 

Lösning 

Använd hashtagsymbolen för att sätta etiketter på innehållet för att på detta sätt kategorisera 

detta.  

Används när  

Användaren vill se bilder eller annat material som relaterar till ett visst ämne och kan då söka 

på en etikett. Hen kommer då till en sida där allt uppladdat material med denna etikett 

återfinns. De användare som själv laddar upp material kan tagga ord för att dyka upp på dessa 

sidor och kategorisera sitt innehåll. Detta bör användas när man har mycket innehåll på en 

sida/sociala gränssnitt.  

Hur  

Användaren lägger in det valda innehållet och skriver sedan hashtaggar genom att först lägga 

in symbolen  # följt av ett eller flera ord utan mellanrum, exempelvis #designpatterns. Om 

användaren vill söka på andras upplagda innehåll kan hen söka på ord med symbolen # innan 

och kommer då till en sida där allt innehåll som taggats med det ordet samlats. Taggarna ska 

när de läggs upp vara blå för att markera att de är länkar som går att klicka på för att komma 

till en sida där allt innehåll med samma tagg samlats.   

Varför  

En hashtag gör det enkelt för användaren att hitta bilder/ämnen som handlar om det som hen 

är intresserad av. Detta genom att antingen söka på en hashtag eller klicka sig vidare från 

andras upplagda kommentarer och hitta det innehåll man är intresserad av. Den användare 
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som själv lägger upp innehåll kan använda hashtags för att öka chansen att bli sedd genom 

dessa och kategorisera sitt inlägg.  

Andra exempel  

På sociala medier förekommer hashtaggen på samma sätt, i inlägg med uppladdat material. 

Symbolen, #, ser alltid likadan ut.  

 

Figur 5. Hashtags, Instagram 

 

Figur 6. Hashtags, Facebook, mittentaggen fungerar ej eftersom de inte finns ett mellanslag från taggen innan, 

detta gör att mittentaggen inte är en länk  
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6.1.3 Dela 

 

Figur 7. Dela-funktion, Twitter, utformad som två pilar, håller man muspekaren över symbolen syns en 

förklarande text  

Problem 

Användaren ser uppladdat innehåll som hen vill visa upp för sitt kontaktnät och kan då dela 

detta på sin tidslinje samt i nyhetsflödet. 

Lösning 

Använda en tydlig knapp som säger ”dela” eller visar en symbol som tydligt beskriver vad 

knappen gör.  

Används när 

Knappen används när användaren vill dela ett inlägg från en annan användare, eller dela ett av 

sina tidigare inlägg igen. Funktionen kan också användas när hen vill dela något till andra 

sociala medier.  

Hur 

Under allt uppladdat material ska en delaknapp finnas. Den ska vara tydlig och på ett enkelt 

sätt få användaren att förstå vad som kommer att ske när man trycker där. Knappen ska 

uppmana till handling. Användaren bör även kunna lägga till en egen kommentar till det 

delande innehållet. Det delade materialet dyker upp på tidslinjen hos den som delat samt i 

nyhetsflödet och gör det tillgängligt för de vänner hen har.  

Varför 

En delningsknapp gör det möjligt för användaren att lägga upp material i sitt flöde utan att 

behöva skapa det själv. Det är dessutom ett enkelt sätt att visa vad man bryr sig om eller få 

andra att uppmärksamma ett specifikt budskap. Man vill sprida vidare något som man tycker 

är viktigt/roligt eller liknande för att så många som möjligt ska se det. Riktad reklam kan 
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baseras på vad användaren delat, när användaren delar material visar hen sitt intresse för 

detta, vilket kan användas för att anpassa reklam för hen. 

Andra exempel 

På Instagram används delaknappen på ett annat sätt än på de två andra medierna. Här ges 

ingen möjlighet att dela andras inlägg, man kan bara dela sitt egna innehåll på Instagram eller 

andra medier så som Facebook, Twitter, Tumblr och Flickr. 

 

 

Figur 8. Dela-funktion, Instagram 

 

Figur 9. Dela-funktion, Facebook 
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6.1.4 Kommentarsfält 

 

Figur 10. Kommentera, Facebook 

Problem 

Användaren vill kunna tycka till om upplagt innehåll och skriva svar/kommentar till det 

material som finns i flödet alternativt läsa om vad andra tyckt om det.  

Lösning 

Placera ett kommentarsfält under allting som läggs upp på sociala medier där användaren kan 

skriva en kommentar, alternativt också lägga upp ett foto/video och läsa andras kommentarer.  

Används när 

Kommentarsfältet används när något har lagts upp i flödet/på en tidslinje och man vill kunna 

tycka till om materialet. Man ska kunna föra en diskussion om innehållet. Användaren ska 

också kunna läsa vad andra har kommenterat. Kommentarsfält ska användas när man vill ha 

kommentarer som är kopplade till de uppladdade innehållet (objektet). 

Hur 

Kommentarsfält ska finnas under det upplagda materialet, det ska vara stort, tydligt och enkelt 

att skriva i. Vid mån av plats kan x antal kommentarer alltid finnas synliga, det ska dessutom 

alltid indikerats hur många användare som har kommenterat och man ska om man önskar 

även kunna läsa alla dessa. Man kan även låta det material som användaren kommenterat 

synas för hens kontaktnät.  

Varför 

På sociala medier är det användarskapade materialet centralt och det behövs därför utrymme 

för diskussion. Interaktivitet är en stor del av vad sociala medier är och det ska vara enkelt att 

delta, därav ett kommentarsfält. 

  



29 
 

Andra exempel 

På Facebook finns kommentarfältet alltid synligt, på Instagram och Twitter trycker man på 

”kommentera” respektive ”svara” för att synliggöra kommentarsfältet. 

 

 

Figur 11, 12. Kommentar, Instagram 

 

 

Figur 13, 14. Kommentar, Twitter  
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6.1.5 Lägga upp bilder 

 

Figur 15. Lägga upp bilder, Instagram 

Problem 

Användare vill kunna uttrycka sig på sociala medier genom att lägga upp bilder. 

Lösning 

En tydlig knapp med alternativt tillhörande text som indikerar att det är via denna funktion 

man lägger upp bilder. Beroende på hur central funktionen är i det valda sociala mediet bör 

knappen placeras därefter. Funktionen ska möjliggöra att användaren på ett enkelt sätt kan 

ladda upp bilder i flödet, gärna genom en tom ruta användaren själv fyller med innehåll för att 

sedan publicera på ett enkelt sätt. 

Används när 

När man ska utveckla ett socialt medie bör denna funktion finnas med då sociala medier är 

byggda på användarskapat material. Som användare används denna funktion när man vill dela 

bilder med en eller flera användare på sociala medier. 
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Hur 

Möjligheten att ladda upp bilder ska finnas på ett centralt ställe på förstasidan. Det ska vara 

tydligt var man kan skriva en kommentar till bilden man lägger upp och funktionen för att 

lägga upp bilder ska vara synlig och enkel. Det kan bestå av en ruta eller en framträdande 

knapp. Det ska även finnas ett enkelt sätt att publicera, genom ett tydligt publicerings-

alternativ. När användaren kommenterar innehåll kan det även synas för användarens vänner i 

deras flöden. Man bör också göra användaren medveten om att rättigheterna till bilderna hen 

laddar upp kan komma att ägas av mediet i fortsättningen.  

Varför 

Utan medlemmars egna innehåll skulle sociala medier inte existera. Genom att inte ge 

möjligheten att dela bilder begränsar man därför användarnas och mediets användning. 

Andra exempel 

På Instagram blir att lägga upp bilder och dela-funktionen samma sak, då det enda man kan 

lägga upp på Instagram är bilder. Man kan lägga till en bildtext på alla medierna.  

 

Figur 16. Lägga upp bilder, Facebook 

 

Figur 17. Lägga upp bilder, Twitter  
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6.1.6 Nyhetsflöde 

 

Figur 18. Nyhetsflöde, Facebook 

Problem 

Användaren vill kunna se allt som laddats upp sen sitt senaste besök.  

Lösning 

Samla allt uppladdat material på förstasidan, gärna i kronologisk ordning. Det ska gå att 

skrolla så långt man vill för att se material som laddades upp för en längre tid sen. I 

nyhetsflödet återfinns filmer, bilder, text-inlägg, länkar, hashtags (ibland även riktad reklam). 

Används när 

Det är viktigt att ha ett enkelt sätt att visa detta användarskapade material på, att ha en lång 

sida där användaren kan skrolla så långt hen vill gör materialet överskådligt och enkelt att gå 

igenom. 

Hur 

Nyhetsflödet bör finnas på startsidan och vara det första man ser när man går in på ett socialt 

medie. Det ska helst vara kronologiskt ordnat men det kan vara bra att låta användaren välja 

mellan att sortera efter tid eller efter sådant material som kan vara mer intressant och relevant 

för användaren, så kallade ”toppnyheter”. Detta för att slippa skrolla igenom material hen inte 

är intresserad av.  

Varför 

Då det användarskapade materialet är det som gör sociala medier till vad de är behövs ett 

enkelt sätt att förmedla detta material. Att samla allt på en sida förenklar mycket.  
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Andra exempel 

Twitter och Instagrams nyhetsflöden går endast att se i kronologisk ordning medan Facebooks 

flöde kan sorteras efter populärt/relevant material anpassat efter just dig. På Instagram har 

man också valt att dela upp nyhetsflödet på två olika sidor, på den ena sidan ser man endast de 

nyupplagda materialet och på den andra sidan ser man bilder som andra användare har gillat.  

 

Figur 19. Nyhetsflöde, Instagram 

 

Figur 20. Nyhetsflöde, Twitter 
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6.2 Intervju 

Intervjufrågorna delades upp i tre kategorier; bakgrund, sociala medier samt frågor kring 

designmönster. Nedan följer resultaten från intervjuerna. Respondenterna benämns med 

varsin siffra istället för namn då det inte är relevant för resultatet vem som sa vad, det viktiga 

är att få en överblick av vad webbdesigners tycker och tänker om designmönster. Totalt 

intervjuades sju respondenter. För att se vilket företag som representeras av vilken siffra, se 

bilaga 3.  

6.2.1 Sociala medier  

Respondent 1, 2, 3 och 4 sa att sociala medier inte påverkade deras arbete i större 

utsträckning. En av dessa menar att mycket har skett de senaste tio åren inom webbdesign 

men att han inte ser någon solklar koppling till de sociala medierna.  

Respondent 5 menar att arbetet påverkas på olika sätt av sociala medier. Företag idag vill och 

måste driva en kommunikation med sina kunder via sociala medier, och det kan bland 

annat vara via en gilla-knapp. På webbplatsen är företagen historiskt sätt lite mer konservativ. 

Man vill därför driva över användarna till sociala medier då med hjälp av exempelvis en gilla-

knapp. Respondent 5 säger: ”...företagen vill ju få driva sin kommunikation med sina kunder 

via sociala medier, man tar sin besökare från webbplatsen och driver dem över till Facebook 

genom en like-knapp för där är de mycket mer frispråkiga.” 

Respondent 1 anser att det är viktigt att hålla diskussioner utanför webbplatsen och lockar 

hellre användarna till de sociala medie-sidorna. Han säger: ”Är man en organisation så vill 

man inte ha jordens debatt där, utan snarare så att man styr debatten till de sociala medierna 

istället, för att företag och organisationer vill ha sin presentation ostörd” 

Respondent 6 sa även de att sociala medier påverkar deras arbete mycket, när de utformar 

webbplatser åt kunder ingår det att även se till att dra trafik till denna och detta kan ske genom 

sociala medie-kanaler.   

Samtliga intervjuade sa att det på något sätt kopplat ihop webbplatser med sociala medier, 

genom gilla-knapp, dela-funktion eller liknande.  

Flera av de intervjuade tyckte att utvecklingen i webbutveckling har gått fort och att man 

endast behöver titta 3-5 år tillbaka för att se stora skillnader. Respondent 2 och 3 anser att 

sociala medier påverkat webbdesign mycket de senaste åren, de menar att både webben och 
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attityden kring den har blivit mer social. Tidigare var det inte en självklarhet att det skulle 

finnas en kommunikation mellan sidan och användarna. Respondent 2 och 3 uppger också att 

de nu kopplar webbplatser till sociala kanaler oftare än vad de tidigare gjort. Tre år tillbaka 

var det enligt respondent 5 på sin höjd en gilla-knapp man kunde hitta på webbplatserna, idag 

är allt med integrerat.  

6.2.2 Designmönster 

Ingen av de intervjuade uppger att de använder sig av designmönster i den bemärkelsen som 

denna uppsats definierar det som. Alla uppger dock att de återanvänder sig av tidigare 

beprövade lösningar, så kallad ”best practise”, för att lösa nya designproblem och att de 

inspireras av andra webbplatsers lösningar alternativt inspirationssidor som finns på webben, 

exempelvis patterntap.com. 

Två av de intervjuade designbyråerna hade tidigare stött på designmönster i bemärkelsen av 

ett fysiskt dokument. Båda kom då i kontakt med dessa genom studier. De fyra andra 

intervjuade hade aldrig tidigare stött på designmönster eller designmönsterbibliotek så som 

van Welies bibliotek. 

En av dessa, respondent 1, har svårt att förstå att designmönster har används på det sättet, att 

man tar fram ett mönsterbibliotek när man ska jobba, men han tror samtidigt att 

designmönster används hela tiden men då inte på ett uttalat sätt. Han säger: ”Jag tror att som 

formgivare för digitala medier så använder man de här designmönstrerna hela tiden men att 

det är mer eller mindre uttalat”. 

Respondent 1 menar att man influeras utav färdiga lösningar som man sedan återanvänder, 

alternativt färdigskriven kod, vilket enligt honom då bli som ett slags designmönster.  

Ordet designmönster övergick ofta till så kallade ”trender” i intervjuerna, respondenterna 

föredrog ofta att använda detta ord. Enligt respondent 5 går trenderna så pass fort att man inte 

hinner identifiera dem som designmönster. Man ska också vara försiktig med att säga hur 

länge något är aktuellt. Han säger:  

Om vi pratar design så går det ju trender i allt, och webbens, webbdesign, är nog något utav det 

snabbaste trenderna jag har erfarit i mitt liv. Snabbare än modebranschen, det går blixtsnabbt i vad 

som är en trend och vårt jobb är att hänga med i trenden, och ibland blir det nästan befängt hur 

snabbt det går. 
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Även respondent 7 talade om att trender på webben gick fort och att designmönster är för 

statiska för att användas. Respondenten ansåg även att de kändes för akademiska och de 

trodde inte att det var något som används av designers. Han säger: 

Det finns teorier och folk som pratar och skriver böcker och bloggar men jag tror inte på sådana 

grejer, jag tror på att göra nåt snyggt som fungerar, som du vet fungerar, att återvända och återvinna 

saker du sett på andra sajter, göra de bästa implementationerna, kolla om det funkar. [...] Du måste 

veta hur designen påverkar så det finns inga patterns som funkar till allt, jag tror inte att man ska 

övertänka, man måste arbeta och göra fina grejer.  

Respondent 6 ansåg dock att det akademiska kan vara en fördel i designarbete. Ett större 

akademiskt inflytande över webbdesign, där man baserar lösningar på forskning och 

beprövade lösningar, skulle vara positivt. Enligt respondent 2 och 3 kan designmönster vara 

aktuella för den som är ny inom området och saknar erfarenhet. Respondent 2 säger: ”...är 

man ny och inte har så mycket erfarenhet kan det vara bra att ha något att luta sig mot.” 

Hos tre av det sju respondenterna såg man ett glapp mellan de som forskar inom 

interaktionsdesign och de som faktiskt jobbar med det vilket ansågs negativt. Respondent 3 

säger: ”Det är olika världar, akademikerna lever i en värld och vi i en annan.” 

Respondent 4 såg fördelar med att använda designmönster om man arbetar i grupp, även om 

han själv inte testat. Han tror att det blir lättare att förklara för andra vad man gjort och hur 

man tänker. Respondenten säger också att det kan underlätta överlämnandet av påbörjat arbete 

till någon annan som kan fortsätta där man själv slutat. Han tror dock att det finns stora 

nackdelar, att det kan förhindra nya lösningar, att man fastnar i att göra samma sak om och 

om igen. Han kan inte se några nackdelar med mönster för nybörjare, men tror att de som har 

mer erfarenhet av webbdesign arbetar utifrån erfarenhet, något som alla intervjuade byråer 

håller med om. Även respondent 2 och 3 anser att designmönster kan vara bra i ett akademiskt 

syfte då man ska informera en större grupp om vad man menar. Respondent 6 menar att 

arbetet hos dem består mer av att testa sig fram och förlita sig på erfarenhet snarare än att läsa 

mönster. Han säger: ”Det är ju inte så akademiskt när vi jobbar, då är det mer feeling, det är 

lite trial and error.” 

Flera av de intervjuade byråerna förstod designmönster mer som trender och gav förslag och 

tips på vad de ansåg var mönster. Ett förslag på designmönster, som återkom hos alla byråer, 

var design som börjat på mobilplattformar och som sedan applicerats på desktopplattformar.  
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Fyra av sju respondenter pratade om den så kallade ”hamburgermenyn” som började på 

mobilplattformar, den består av tre horisontella streck som representerar en undangömd meny. 

Denna knapp har börjat dyka upp mer och mer på webbplatser och är alltså en återkommande, 

återanvänd lösning. Respondent 7 säger: ”När man kollar på mobilen ser man tre streck, 

hamburgermenyn, och det har blivit superstandard nu och det har bara kommit de senaste 

åren, det har blivit ett pattern som alla vet hur det funkar, de behöver inte gissa” 

6.2.3 Gilla-knapp 

Alla de tillfrågade webbyråerna använder sig av gilla-knappar på många av de sidor de 

bygger. En av byråerna talade om svårigheterna av att få användare att gilla material, när 

sociala medier var nytt var det enklare att få gilla-markeringar för det var mer ”en kul grej”, 

nu för tiden är många användare noggrannare med vad de gillar, ofta försöker användarna 

bygga sitt personliga varumärke genom att gilla sådant som passar in i deras identitet, därför 

gillar man inte längre bara vad som helst. Respondent 6 säger: 

Det med sociala medier är att man själv vill bygga sitt personliga varumärke så jag likar saker som 

passar in i min bild [...] det är en utmaning att jobba med sociala medier, man kan ju inte köpa folk, 

folk vill ju få nått tillbaka, jag vet själv, det ska mycket till för att jag ska lika nåt. 

En byrå använde ofta gilla-knappar men då endast Facebooks egna, igenkänningsfaktorn var 

viktig för att göra upplevelsen enklare och dessutom trodde personen inte att det var tillåtet att 

ändra designen på knappen. En annan byrå använder gilla för att promota webbplatser åt 

kunder genom att få vänner och bekanta att gilla vissa sidor. Detta för att de sidor som har 

många gilla-markeringar kommer högre upp på Google vid en sökning, vilket i sin tur ökar 

antal besökaren till webbplatsen. 

Gilla-knappen efterfrågas inte ofta utav kunder enligt respondent 2 och 3. Respondent 2 

tyckte också att det utseendemässigt inte såg bra ut när man har för mycket sociala medier-

knappar under alla inlägg. Respondenten tycker dock att funktionerna är bra och var tydlig 

men att det endast var ur en designmässig vinkel som de olika sociala medier ikonerna 

kritiserades.  

6.2.4 Hashtag 

Alla byråerna höll med om att hashtags var något som hörde sociala medier till och inte lika 

mycket på resten av webben, få sa att de använde det på webbplatserna. Respondent 3 trodde 

att detta kan komma att ändras om några år. En av byråerna använder det när de utformar 
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kampanjer på företag på Instagram. Tre respondenter nämnde dessutom att de använder 

hashtags för att hämta in bilder från Instagram till webbplatser. 

6.2.5 Dela 

Alla de intervjuade respondenterna uppger att de i många projekt använder sig av dela-

knappar på de webbplatser de bygger. Respondent 4 berättar att de i hälften av alla fall 

använder Facebooks knapp och att de annars designar egna knappar. De anger också att detta 

är den funktion från sociala medier som används mest till skillnad från några av de andra 

byråerna som inte använder den ofta alls. Respondent 5 menar att denna funktion har 

utvecklats, användarna förstår att man kan kopiera sidans URL och dela vart man vill vilket 

gör dela-knappen överflödig. 

6.2.6 Kommentera 

Ingen av webbyråerna använde kommentarsfält ofta, de flesta nämnde det endast i samband 

med bloggar, en av respondenterna hade även använt det när de gjort en intranät för ett 

företag. Tre av respondenterna nämner även svårigheterna med att ha ett kommentarsfält, det 

kan bli diskussioner som inte är önskvärda eller många spam-kommentarer. Detta har det 

tidigare löst med att använda Facebookinloggning, detta betyder att man inte kan vara 

anonym och minskar chansen för otrevliga, irrelevanta kommentarer. Respondent 4 säger: 

“Låter man vem som helst kommentera, då ökar man risken för spam och skit, men det gör 

det enklare att få fler kommentarer, det är ett ställningstagande.” 

6.2.7 Lägga upp bilder 

Alla respondenterna är tveksamma till att låta användarna lägga upp egna bilder på 

webbplatser om det inte rör sig om ett community där det är tillåtet eller en blogg. Respondent 

4 anser inte att den funktionen ska finnas om det inte finns ett bra syfte med det, det måste 

alltid finnas en relevans för varje del på en webbplats. 

6.2.8 Skroll/nyhetsflöde 

Fyra av byråerna talade om trenden med långa startsidor där man får skrolla länge, något som 

började på smartphones där man använder tummen för att skrolla och läsa långa texter eller 

liknande. Detta återfinns också på sociala medier då man ofta har långa nyhetsflöden. 
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Ord som “telefonskrollen” och “vertikalskroll” var något som respondent 2 och 3 valde för att 

beskriva de långa startsidor som idag används i stor utsträckning. Tre andra respondenter 

pratar om långa startsidor och att trender startar på mobilplattformar och flyttas sedan över till 

desktopläge. Respondent 4 säger: “De flesta har smartphones och tänker att de skrollar 

jättemycket i telefonen, man har förstått att det funkar likadant på webbplatser.” 

7 Analys och diskussion 
Efter avslutad studie framgår det tydligt att designmönster, i den klassiska benämningen, inte 

används av de undersökta webbyårerna. Det som byråerna själva nämner att de använder är 

inspirationssidor med förslag på lösningar, alternativt att titta på andra webbplatser för att se 

hur de löst vissa problem. Dessutom använder de sig mer av tidigare erfarenheter och intuitivt 

arbete för att designa webbplatser. Slutsatsen vi kan dra av detta är att verklighetens 

designmönster skiljer sig en hel del från de akademiska designmönster vi studerat. En 

webbyrå kommer antagligen inte följa färdiga, nedskrivna designmönster eller 

mönsterbibliotek (inom interaktionsdesign och grafisk design). Detta verkar som något som 

den akademiska världen har lagt mer vikt vid än de faktiska utövarna.  

Många av respondenterna nämnde det faktum att trender går fort och att förändringar på 

webben sker väldigt snabbt. De ansåg därför att designmönster känns för statiska. De tror inte 

att det går att följa mönster då allting utvecklas i för snabb takt. De uppgav dock att de 

ständigt återanvänder lösningar och funktioner. Vi kan se att det är mönster även om de själva 

inte benämner det som detta eller för den delen hittar/skriver ner dem i mönsterdokument.  

Då denna uppsats endast undersökt sex webbyråer kan inga slutsatser dras huruvida Ericksons 

förhoppning om att designmönster kan vara designvärldens Lingua Franca (2000) är möjligt. 

Baserat på de svar vi fått verkar det i nuläget inte som att designmönster är ett tillräckligt 

utbrett koncept för att fungera som ett gemensamt språk för designers.  

Designmönster, rent akademiskt sett, skulle kunna vara ett bra sätt för att förklara lösningar 

och problem för andra designers och skulle kunna underlätta kommunikation, något som tre 

av respondenterna talar om. Baserat på denna uppsats verkar det dock inte som att det i 

nuläget skulle fungera. Ingen av de webbyråer som intervjuats använder sig av det, de flesta 

har inte ens hört talas om fenomenet. Även då några av respondenterna trodde att 

designmönster skulle vara användbara känns det i nuläget som att det skulle kännas onaturligt 

och framtvingat för dem att använda designmönster som ett Lingua Franca då ingen av dem 
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faktiskt använder sig av designmönster. Efter avslutade intervjuer verkar designers använda 

sig av erfarenhet och känsla när de designar, snarare än att arbeta utifrån nedskrivna 

lösningar, och de anser att det sättet är framgångsrikt. De använder till viss del 

inspirationssidor, som kan ses som dagens designmönster, men det finns inte tillräckligt 

tydliga regler hos dessa för att kunna användas som ett gemensamt ”språk”. 

När de sex identifierade designmönstren visats upp för respondenterna var det tydligt vilka 

som implementeras och återanvänts på webbplatser och vilka som var för anpassade sociala 

medier för att passa på en webbplats. Ett exempel på detta är designmönstret “lägga upp 

bilder”. Två betydligt mer använda designmönster inom webbdesign var enligt 

respondenterna gilla-knappen och dela-knappen. Dessa designmönster påverkade dock inte 

designen av hemsidan utan snarare de funktioner som används och läggs till. Det sjätte 

designmönstret (nyhetsflöde) togs fram efter genomförda intervjuer då flera respondenter 

nämnde detta som en trend som ursprungligen kommer från smartphone, men som också 

återfinns på de tre sociala medier som observerats. Naturligt faller det sig då att detta 

designmönster också i stor utsträckning används. 

De mönster vi själva skapade innehåller de element som Dearden och Finlay beskriver i 

Pattern languages in HCI: A critical review (2006). Vi har identifierat design vi anser lyckad 

som återkommer på flera sociala medier, vi anser även att de uppfyller kraven på att de går att 

återanvända på flera olika sätt, de representerar lösningar till större problem, de innehåller 

kontext och anledning till varför de är bra lösningar och dessutom är de förhållandevis tidlösa. 

Designen på knappar och liknande kanske ändras men själva lösningen går att anpassa till den 

tid den existerar i eller vilken plattform som den används på. Att dessa riktlinjer följdes gör 

mönstren användbara och enkla att applicera på olika situationer. De är dessutom enkla att 

följa och förstå, även för en mer oerfaren läsare, detta enligt Arvolas teori (2006) om att även 

en oinsatt person ska kunna inse vad mönstret handlar om och hur det ska användas. Detta 

kändes ännu mer viktigt då vi efter avslutade intervjuer insåg att erfarna webbdesigners inte 

använder designmönster och att de som faktiskt kan ha användning för dem är de oerfarna 

nybörjarna som inte designat mycket tidigare.  

Vi känner även att våra designmönster passar in på den design för sociala gränssnitt som 

Crumlish och Malone förespråkar, de beskriver funktioner som gör det möjligt för användarna 

att använda sig av de sociala medierna men är samtidigt öppna nog för att användarna själva 

kan välja att göra vad de vill med de existerande funktionerna.  
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Efter genomförd mönsteridentifikation samt utförda intervjuer skapade vi sex mönster och av 

dessa återfinns fem av dem på ett liknande sätt i Crumlish och Malones bok. Deras bok 

innehåller dessutom ett helt mönsterbibliotek och de kan därför relatera de olika mönstren till 

varandra, något som inte går med våra mönster eftersom de är för få. Vi har också valt att 

skriva våra mönster på ett mer förenklat sätt än vad de har gjort. Detta för att oerfarna 

designers och användare ska kunna använda våra mönster och få tips och inspiration, enligt 

Arvolas teori.  

Precis som Tidwell beskriver i sin bok Designing interfaces är de mönster vi skapat inte en 

steg för steg-lösning till problem utan snarare tips och inspiration till funktioner som 

rekommenderas när man vill skapa social interaktion. Hon nämner att de flesta som arbetat 

med design tidigare kommer känna till hennes designmönster då det är erkända lösningar som 

skrivits ner, detta gäller även för våra mönster. De återfinns på de flesta sociala medier och är 

helt enkelt nedskrivna, fungerande lösningar som används många gånger förut.  

Som tidigare togs upp i metodkritik arbetar de sju respondenterna på olika sätt och med olika 

typer av kunder. Detta kan vara en utav anledningarna till varför två utav respondenterna (från 

samma företag) sa att företaget inte engagerat sig mycket i sociala medier. Företaget arbetar 

mycket mot sjukhus och sjukvårdsupplysning där användarna ofta är anonyma. Man kan 

därför anta att vissa sidor och kunder kanske inte vill koppla ihop sin sida med sociala medier 

i stor utsträckning. 

En respondent nämnde i intervjun att trender går fort och att man ska vara försiktig med att 

säga hur länge något är aktuellt och att detta kan tänkas vara en anledning till varför 

designmönster inte används i stor utsträckning idag. Detta talar även Dearden och Finlay om, 

enligt dem kan mönster för MDI bli föråldrade på ett sätt som gör att de bara är aktuella inom 

en viss tidsperiod (2006, 63-64). Samtidigt är Dearden och Finlay för användningen av 

designmönster inom MDI då de anser de användbara och säger att de identifierade mönstren 

bör vara så tidlösa som möjligt.  

De designmönster som skapats för denna uppsats visade sig vara för anpassade för sociala 

gränssnitt för att i stor utsträckning kunna implementeras på traditionella webbplatser, även 

om vissa av dem användes regelbundet för att koppla webbplatser till sociala kanaler. 
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8 Slutsats 
Denna studie gjordes med utgångspunkt att svara på frågan: Vilka designmönster för social 

interaktion kan skapas från sociala medier och hur används dessa i webbdesign? Vi kan efter 

avslutad studie se att denna frågeställning besvarats på alla punkter.  

Först och främst har vi kunnat hitta ett flertal designmönster angående social interaktion på 

sociala medier och har identifierat och skapat sex stycken, dessa är gilla-knappen, dela, 

kommentera, hashtag, lägga upp bilder och nyhetsflöde. De är alla funna på sociala medier 

och återkommer på de tre sociala medier som studerats (Facebook, Twitter och Instagram). 

Det finns självklart många fler designmönster som kan identifieras men på grund av tidsbrist 

valde vi ut de som kändes mest essentiella för de valda sociala medierna.  

De framtagna designmönstren beskriver problem och lösningar som går att återanvända på 

många olika sätt och följer den definition Crumlish och Malone ger i Designing social 

interfaces (2006) som uppsatsen utgått från, nämligen: “Common, sucessfull interaction 

design components and design solutions for a known problem in a context” 

De går alla att applicera på olika sätt och göras om för att anpassas efter användarens 

önskemål. De är dessutom bevisligen lyckade, återkommande designlösningar. 

Från intervjuerna kan vi dra vissa slutsatser. Vi har sett att designmönster inte verkar 

användas utav webbdesigners i nuläget, baserat på de sju respondenter som intervjuats. Detta 

gäller dock endast för designmönster i den traditionella meningen, ett nedskrivet dokument 

som beskriver problem, lösning och kontext. Det som däremot framgick var att alla 

intervjuade använde sig av inspiration från andra webbplatser och inspirationssidor. Dessutom 

återanvände de lösningar de tidigare använt men detta hämtade de snarare från erfarenhet än 

mönsterbibliotek. Den slutsats vi kan dra av detta är att även om de klassiska designmönstren 

inte läses och används av de intervjuade finns det återkommande mönster i webbdesign som 

designers använder dagligen, även om de själva inte benämner dem som designmönster. Vi 

ser att det finns ett glapp mellan de mer akademiska designmönster och sådana som används 

och vi anser att det som kan räknas som dagens faktiska designmönster är inspirationssidor 

som patterntap.com. 

Vi kan även se att de designmönster om social interaktion som vi skapat utifrån sociala 

medier påverkar webbdesign till viss del. De mönster som återkom mest var gilla-knappar, 

dela-funktioner och nyhetsflöden (långa start-sidor). De två förstnämnda förändrar dock inte 
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designen i stort när det kommer till layout, grafisk profil eller gränssnitt men de påverkar 

funktionaliteten hos sidorna genom att koppla ihop traditionella webbplatser med sociala 

medier.  

9 Vidare forskning  
Det som framgick i studien var att de intervjuade webbyråerna i dagsläget inte använde sig av 

designmönster i den bemärkelsen som uppsatsen följer, det skulle därför var intressant att i 

vidare forskning undersöka fenomenet trender närmare. Vidare skulle man kunna intervjua 

fler byråer i dels användningen av designmönster i stort samt de redan identifierade 

designmönstren från sociala medier. På så sätt kan man få en större förståelse i ämnet och 

kunna dra slutsatser som gäller ett större område. För att antaganden om användningen av 

designmönster i Sverige skulle en enkät behövas skickas ut där man mer fokuserar på 

kvantitativa svar, i denna uppsats har fokus legat på att få fram kvalitativa svar genom 

intervjuer. En kvantitativ datainsamling skulle därför komplettera denna uppsats. 

För att de sex identifierade designmönstren ska få kallas ett designmönsterbibliotek måste 

avsevärt många fler mönster identifieras. I vidare forskning skulle man också kunna titta på 

fler sociala medier än de tre denna uppsats har fokuserat på.  

Vidare forskning skulle också kunna handla om hur designmönster används inom andra 

områden, så som mjukvaruutveckling och arkitektur, för att då ta reda på om designmönster 

inom dessa områden används i större utsträckning än vad det gör inom MDI och i så fall 

varför.  
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11.2 Bilaga 2 – Mönsteridentifikation 

Observationen av de sociala medierna som låg till grund för designmönstren. 

11.2.1 Gilla-knapp 

Facebook  

På Facebook är gilla-knappen placerad under det upplagda innehållet. Man kan gilla bilder, 

filmklipp, texter och så vidare. Gilla-knappen är utformad som en tummen upp-symbol. Har 

man gillat en bild indikeras detta under det gillade inlägget. Det syns även på vänners 

nyhetsflöde att man gillat någonting. Under inlägget står det också hur många som har gillat 

det. 

Twitter 

På Twitter kan man favoritmarkera tweets, vilket motsvarar att ”gilla” det upplagda 

innehållet. Symbolen består av en stjärna som blir ifylld (gul) om man trycker på den eller 

hoovrar över den. Det favoritmarkerade innehållet visas inte i ens följares nyhetsflöde (som 

det gör på facebook). Istället samlas alla favoritmarkerade inlägg under respektive persons 

profil. 

Instagram 

På Instagram består gilla-knappen av ett hjärta som återfinns under alla upplagda bilder som 

går, detta går att trycka på och blir då ifyllt (rött), detta innebär att man ”gillat” bilden. Man 

kan även dubbelklicka på bilden för att gilla den. Man kan gilla bilder både via webbplatsn 

och appen. 

11.2.2 Hashtag 

Facebook  

Hashtaggar används på Facebook för att sätta etiketter på inlägg. symbolen är #. Hashtag 

känns inte som ett lika vedertaget begrepp på Facbook som det är på både Twitter och 

Instagram. Hashtagen återfinns i inlägg som användare skapat. På Facebook kan man söka på 

specifika hashtags för att hitta innehåll som har taggats med denna hashtag. Hashtagen är 

blåmarkerad, detta för att indikera att det är en länk. Klickar man på denna länk kommer man 

till en sida där allt innehåll med samma tagg samlats.  
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Twitter 

På Twitter används hashtag för att sätta etiketter på tweets. Man använder #-symbolen 

framför ett ord vilket skapar en länk som man sedan kan följa till en annan sida. Där har alla 

tweets med samma hashtags samlats. Hashtagen läggs in i tweeten eller under i 

kommentarsfälten. Hashtagen är blåmarkerad för att indikera att det är en länk. 

Instagram 

På Instragram använder man hashtag för att sätta etiketter på inlägg, man använder #-

symbolen framför ett ord vilket skapar en länk som man sedan kan följa till en annan sida. 

Där har alla bilder med samma hashtags samlats. Hashtaggarna görs i bildtexten eller i 

kommentarsfältet. Precis som på Facebook och Twitter är taggarna länkar som indikeras med 

en blå färg. 

11.2.3 Dela-knapp 

Facebook 

På Facebook finns dela-knappen under varje inlägg och består av en liten text-länk som säger 

”Dela”. Man kan dela allt upplagt innehåll, detta dyker då upp på nyhetsflödet för alla ens 

vänner att se.  

Twitter 

På Twitter är motsvarigheten till att dela att ”retweeta”. Det är en knapp som föreställer två 

pilar som pekar på varandra i en fyrkant. Trycker man på denna delas den valda tweeten i sitt 

eget flöde. Symbolen blir ifylld (grön) om man trycker på den eller hoovrar över den. 

Instagram 

På Instagram delar man inte andras inlägg som på de två andra sociala medierna. När man gör 

ett nytt inlägg kan man välja att dela det på andra sociala medier så som Facebook och twitter. 

Man kan också i efterhand välja att dela sina inlägg på andra sociala medier. Man kan inte 

heller dela samma inlägg igen på Instagram. Delningsknappen är en ikon som är placerad 

längst ned i huvudmenyn och ska likna en äldre kamera i väldigt avskalad version. 
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11.2.4 Kommentarsfält 

Facebook 

På Facebook är kommentera-knappen mer som en textlänk som indikeras med texten 

”kommentera”. Denna textlänk är placerad under alla inlägg i höjd med både dela och gilla-

knappen. Man kan också kommentera under denna textlänk utan att trycka på ”kommentera”-

knappen. På Facebook kan man kommentera andras inlägg samt sina egna.   

Twitter 

Twitter har inget renodlat kommentarsfält utan har istället en knapp som heter ”svara” som är 

en pil som blir ifylld (blå) om man klickar på den eller hoovrar över den. Svarar ser man om 

man klickar på tweeten, då får man en sammanfattning av alla svar.  

Instagram 

Används appen finns det under varje bild en liten symbol om ser ut som en pratbubbla. Om 

man trycker på denna kommer man till en liten ruta där man kan skriva sin kommentar. 

Används hemsidan finns det under bilden en liten ruta där man skriven sin kommentar i 

direkt. 

Man kan läsa några kommentarer under bilden, har bilden fått många kommentarer får man 

trycka på ”visa alla xx kommentarer”. 

11.2.5 Ladda upp bilder 

Facebook 

På sidan med nyhetsflödet hittar man högst upp en textruta där man själv kan göra inlägg, 

man kan där lägga upp bilder, filmer dokument samt skriva text. I textrutan står det ”Vad gör 

du nu?” för att indikera att man kan fylla på med innehåll där. För att lägga upp en bild 

trycker man antingen på knappen som säger ”Lägg till foton/filmklipp” eller på ikonen som 

visar en illustrerad kamera. 

Twitter 

På Twitter laddar man upp sitt material genom att trycka på knappen ”Tweeta” som finns i det 

övre högre hörnet. Den är stor och blå och det står Tweeta med stort, vitt typsnitt. Det är 

också en liten symbol som ser ut som en fjäder med två klamrar runt den. Om man trycker på 

denna knapp kommer det upp en ruta som man kan skriva i, där man också lägga till foton och 
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berätta vart man befinner sig. För att lägga till bilder trycker man på ikonen som har en 

illustrerad kamera och texten ”Lägg till foto”. Sen trycker man på en knapp som ser likadan ut 

som den första tweeta-knappen och då publiceras bilden.  

Instagram 

Man kan endast ladda upp bilder på Instagram via mobilappen. Man gör detta genom att 

trycka på den blå mittenknapp som finns i menyn, denna meny ligger hela tiden längst ner 

fönstret, oavsett vilken undersida man är inne på.  

Knappen är en blå fyrkant med en mindre vit fyrkant i, i den vita fyrkanten finns en cirkel. 

Detta ska likna en gammaldags kamera. Trycker man på den kan man välja att ta ett foto eller 

välja ett foto från som finns sparat på telefonen. Efter det kommer man till en ny sida när man 

kan välja att lägga på filter. Man går sedan vidare till ytterligare en sida där man kan skriva 

bildtext, tagga personer, lägga till den på en fotokarta och välja andra sociala medier att dela 

bilden på (Facebook, Twitter, Tumblr, Foursquare och Flickr). Man kan också välja om man 

vill att bilden ska synas för alla/sina följare eller om man vill skicka den till en speciell 

person. Sedan trycker man på den blå knappen i övre högra hörnet där det finns ett vitt check-

tecken. Då är bilden uppladdad.   

11.2.6 Skroll/nyhetsflöde 

Facebook  

På startsidan hittar man ett nyhetsflöde där allt material du och dina vänner lägger upp samlas. 

De samlade materialet sorteras upp efter tidsrelevans. I nyhetsflödet visas bilder, filmer, text, 

länkar och artiklar, du kan också se de material som dina vänner gillat. Även riktad reklam 

kan återfinnas här. Nyhetsflödet tar inte slut utan du kan scrolla hur långt du vill för att se 

äldre material. 

Twitter  

På startsidan återfinns Twitters nyhetsflöde. Precis som på Facebook ordnas nyhetsflödet i 

kronologisk ordning. I nyhetsflödet läggs bilder, text, filmer, reklam, länkar samt olika 

taggningar från de personer du följer. Du kan även se retweets från de personer du följer.  
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Instagram 

Instagrams nyhetsflöde återfinns också på startsidan. Här kan man lägga upp bilder samt korta 

filmklipp med tillhörande text. Skulle en användare gilla en bild skulle denna bild inte visas i 

nyhetsflödet igen (som det gör på Facebook ). I nyhetsflödet organiseras bilderna i 

kronologisk ordning.  
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11.3 Bilaga 3 – Respondenter 

Respondent 1 - Strollo & Co 

Respondent 2 - Ambient Media 

Respondent 3 - Ambient Media 

Respondent 4 - Awave 

Respondent 5 - Triggerfish 

Respondent 6 - Some Guys 

Respondent 7 - Tiny Mondo 
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11.4 Bilaga 4 – Intervjufrågor 

1.0 Bakgrundsinformation 

 Namn? 

 Vem är du på företaget? 

 Vad är företagets främsta sysselsättning? 

 Hur länge har företaget funnits? 

 Hur många är ni som arbetar här? 

2.0 Sociala medier 

 Hur ser ni på sociala medier?  

 Har de påverkat ert arbete på något sätt? 

 I så fall, hur? 

 Är det någon skillnad med hur ni gör hemsidor nu jämfört med för 10 år sedan? 

 Om ja, vad för skillnader? Vad beror det på? 

 Tror du att sociala medier har förändrat webben på något sätt? 

3.0 Designmönster 

 Hur ser ni på designmönster? Hur definierar ni designmönster? 

 Använder ni er av detta?  

 Om nej, varför gör ni inte det?   

 Om ja, vilka mönster följer ni/influeras ni av ?  

 Vilka fördelar/nackdelar ser ni med designmönster? 

 Vilka risker finns det med att använda designmönster? 

 Hur förhåller ni er till dessa designmönster som vi identifierat på sociala medier? 

 Gilla 

 Hashtag 

 Dela 

 Kommentarsfält 

 Lägga upp egna bilder 

 Vilka av dessa använder i mest när ni skapar hemsidor? 

 På vilket sätt använder ni dessa? 

 Brukar kunder förfråga dessa typer av designlösningar? 

 Kopplar ni hemsidor till sociala medier-sajter? 
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 Är designmönster aktuella idag? 

Övriga reflektioner/kommentarer gällande designmönster eller webbdesign? 


