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Abstrakt 
Syftet med detta kandidatarbetet är att hitta ett sätt att spåra och förebygga nätmobbning med 

hjälp av självinlärningssystem, webbteknologier och antimobbningsmetoder. Uppsatsen tar 

även upp problematiken kring mobbning i skolor, nätmobbning och ansvarstagande inom 

utvecklande av webbapplikationer. Denna studien går vidare in på olika typer av 

nätmobbning, dess effekter, fall, system som motverkar nätmobbning och generellt om 

självinlärningssystem. Studien går även in på djupet vad det gäller metoder vi har använt för 

att spåra och förebygga nätmobbning, också vidare in på hur vi har arbetat för att ta fram en 

prototyp. Den här prototypen är ett exempel på hur nätmobbning skulle kunna spåras och 

förebyggas. Med detta skrivet är vår slutsats att det är möjligt att spåra och förebygga 

nätmobbning med hjälp av webbteknologier, självinlärningssystem och 

antimobbningsmetoder. Det handlar huvudsakligen om att ta ansvar för förutsättningarna 

användarna får av utvecklare i ett givet system. När utvecklare förstår sitt ansvar är det lättare 

för dem att inse problemen som kan uppstå när användarna blir utsatta för deras system. Vi 

drog även slutsatsen att det är viktigt att låta användarna själva ta en aktiv ställning i vad som 

kan räknas som nätmobbning för att främja vårt egna självinlärningssystem. 
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Abstract 
The main purpose of this Bachelor Thesis is to track and prevent cyberbullying with Deep 

Learning, web technologies and anti-bullying methods. It also addresses the dilemma of 

bullying in schools, cyberbullying and accountability in relation to development. Furthermore 

we explore the different types of cyberbullying, effects, cases, systems that prevent 

cyberbullying and a brief introduction to Deep Learning. The study delves deeper into what 

kinds of methods we have been using to track and prevent cyberbullying and how we created 

our prototype. The prototype we created is an example on how cyberbullying can tracked and 

prevented. With this being said, our conclusion is that it is possible to track and prevent 

cyberbullying with web technologies, Deep learning and anti-bullying methods. When 

developers choose to be accountable for the prerequisites they create for users in a certain 

system, they become aware of problems that can arise when users are exposed to their 

systems. It is also important to let users take a stand when it comes to cyberbullying in order 

to improve the Deep Learning systems. 
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1. Bakgrund 
Under de senaste åren har begreppet Deep Learning eller som vi kommer kalla det från och 

med nu, självinlärningssystem, blivit mer aktuell inom den digitala världen. 

Självinlärningssystem är en uppsättning av maskininlärningstekniker som lär sig 

representationer på flera nivåer (Chen och Lin, 2014). Stora företag som Google och 

Microsoft har visat stort intresse för det här området. Bland annat skapade Microsoft en 

chattbot år 2016 på Twitter som hette Tay. De fick dock stänga ner den efter 16 timmar, då 

människor hade börjat få Tay att skicka kränkande meddelanden. Denna typen av chattbot 

skapades med hjälp av självinlärningssystem. Google skapade också ett självinlärningssystem 

som lärde sig vad människor ritade utifrån att gissa vad bilden skulle föreställa. Chen och Lin 

(2014) berättar vidare att även företaget Apple samlar massiva mängder data som de sedan 

använder för sina självinlärningssystem, i form av till exempel Siri, en virtuell personlig 

assistent. Mycket av det som utvecklas är olika koncept över hur en kan nyttja denna metoden 

för inlärning. Medan datamängden inom den digitala världen ständigt ökar i volym blir det 

allt svårare att hantera och manipulera data. Detta är en problematik hos 

självinlärningssystem som ständigt är på kartan. 

 

Nätmobbning är ett fenomen som i dagens samhälle har blivit vanligare än någonsin. På 

grund av teknikens utveckling och sammankoppling i vår kultur är det enklare att 

kommunicera mellan olika människor, både anonymt och icke-anonymt. Detta syns tydligt i 

sammanhang då människor kommunicerar via sociala medier som Facebook eller Twitter. 

Det kan vara svårt att spåra personer över webben och detta kan skapa nya möjligheter för 

vissa människor att trycka ner andra utan några konsekvenser. Nätmobbning och mobbning i 

verkligheten är väldigt likartade fenomen. De här fenomenen handlar i största utsträckning 

om aggression från en eller flera individer mot en person som inte kan försvara sig själv. Det 

har blivit vanligare med denna typen av nätmobbning och speciellt bland ungdomar i skolor 

och utanför skolor. Detta är något som skapar en ständig oro hos elever, lärare och även 

föräldrar (Bonanno & Hymel 2013). 

 

Denna utveckling gör att den digitala världen blir en alltmer osäker plats att vistas på. Det 

leder i sin tur till att omgivningen också påverkas av den pågående mobbningen. Det finns 

redan system på internet som försöker motverka nätmobbning, men vissa verkar bara genom 

att censurera exempelvis nedsättande ord eller meningar. Ingen aktiv plan har funnits för att 
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väcka uppmärksamhet kring nätmobbningen (Burnap & Williams, 2016). Vi vill däremot 

använda självinlärningssystem i samband med webbteknologier till att spåra och förebygga 

nätmobbning. Då allt fler människor är aktiva på sociala medier skapas nya problem kring 

hur dessa platser på webben används. Vi eftersträvar inte att hitta någon absolut lösning till 

nätmobbning, men utan snarare hitta ett sätt att skapa intresse och medvetenhet kring 

alternativa angreppssätt. I längden hoppas vi på att några av dessa angreppssätt kan användas 

till att begränsa nätmobbningen så mycket som möjligt.  
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2. Frågeställning 

Går det att använda sig av Deep learning i samband med webbteknologier till att spåra och 

förebygga nätmobbning? Om det går, hur skulle man gå tillväga? 

 

3. Syfte 
I denna undersökning vill vi se om det går att använda sig av självinlärningssystem, 

webbteknologier och antimobbningsmetoder för att spåra och förebygga nätmobbning. Under 

våra år som utvecklare och användare av digitala medel har vi kommit fram till att 

nätmobbning är en väldigt stor problematik när det kommer till att skapa system eller 

webbapplikationer. Vi som utvecklare har ett visst ansvar för det vi skickar ut till världen. 

Eftersom att vi har makten och de rätta verktygen till att skapa ansvarsfulla lösningar borde vi 

se detta som ett tillfälle att hitta sätt att främja användarna av våra system. Detta istället för 

att skada dem genom skapandet av ansvarslösa lösningar. Istället för att bara se en 

applikation som ett objekt som bara är uppgjord av tusen rader kod, uppmanar vi att 

utvecklare ska se de möjligheterna webbapplikationer skapar för användarna. När vi 

utvecklare börjar tänka på detta sätt gentemot våra skapelser öppnas en ny värld av metoder. I 

vårt fall kommer det handla om att digitalisera den nuvarande finska antimobbningsmetoden 

KiVa. 
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4. Skrivprocess 
Då vi har varit två personer som har skrivit denna text är det värt att nämna hur vi har gått 

tillväga i detta skapande. För att lätt kunna skriva och ändra tillsammans i samma dokument 

har vi använt oss av Google Docs som synkroniserar alla ändringar i ett dokument för alla 

användare som är inne. Genom att motverka att båda skriver om exakt samma sak 

strukturerade vi upp varje kapitel innan vi skrev, samt skrev nyckelord över vad kapitlet 

skulle handla om. Utöver detta hade vi en liten diskussion så att båda två var på samma spår. 

Då vi hade alla rubriker utskrivna var det lättare att kunna brygga över mellan de olika 

rubrikerna, vilket automatiskt ledde till att ett bra flöde kom fram. Detta skrivsätt vi använde 

ledde till att vi inte behövde ta bort eller lägga till på särskilt många platser. Varje person 

valde och skrev enbart om den rubrik hen valde, vilket senare den andra personen läste 

igenom när det var klart. Detta betyder dock inte att vi skrev allt i samma ordning som våran 

innehållsförteckning visar. 
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5. Tidigare & aktuell forskning 
Detta kapitel handlar om att bearbeta vetenskapliga artiklar som är relaterade till vårt tema. 

Det som tas upp är vad mobbning och nätmobbning är generellt, typer av nätmobbning, 

effekter, fall, system som motverkar nätmobbning och även självinlärningssystem i relation 

till nätmobbning. 

5.1 Mobbning och nätmobbning 

Det finns tydliga kopplingar mellan nätmobbning och depression. Nätmobbning eller 

cyberbullying som det kallas på engelska, är en typ av mobbning som skapar stor oro hos 

elever, lärare och föräldrar. Både traditionell mobbning och nätmobbning handlar om att 

utsätta någon för fysisk eller psykiskt smärta under upprepade tillfällen. Skillnaden är 

egentligen bara var och hur det utförs. Nätmobbning förekommer via elektroniska medel, 

såsom mobiltelefoner eller datorer. Dessa medel används sedan i syfte att skada andra genom 

att exempelvis skriva textmeddelanden, skicka email, skapa kränkande hemsidor och 

trakassera människor via andra former av mobila kommunikationer. Traditionell mobbning 

handlar om fysisk kontakt eller så kallad öga mot öga kontakt.  

 

Nätmobbning kan vid vissa tillfällen ses som mer problematiskt än traditionell mobbning då 

det inte finns någonstans att gömma sig, speciellt om den mobbade ständigt är uppkopplad. 

Både traditionell mobbning och nätmobbning kan leda till psykiska svårigheter och värre är 

det om ett offer är utsatt för både nätmobbning och traditionell mobbning. (Bonanno, R. A., 

och Hymel, S., 2013). Johan Nygren som är en tidigare student på Blekinge Tekniska 

Högskola, arbetar som webbutvecklings- och programmeringslärare, där han lär ut till 

gymnasieelever. Nygren tar upp hur nätmobbning skapar samma otrygghet för elever som 

traditionell mobbning. Utöver detta är det lättare att nätmobba någon snabbt och sen bara 

fortsätta sitt liv, som till exempel att äta middag med familjen, utan att tänka på vad man 

egentligen har gjort (J. Nygren, personlig kommunikation, 28 april 2017) . 
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Nätmobbare uppskattar den anonymitet internet ger vilket gör det svårare att motverka. När 

en nätmobbningssituation har skapats är det nästintill omöjligt att avlägsna. Eftersom 

nätmobbning sker virtuellt kan nätmobbare vid vilken tidpunkt som helst skada offer som 

befinner sig hemma. Detta gör att offret kan få en känsla av att det inte finns någonstans att 

gömma sig. Det finns heller ingen gräns för hur stor en publik kan vara i nätmobbning, då det 

sker virtuellt. (Bonanno & Hymel 2013). 

 

Mobbning som tidigare nämnt är definierat som aggression som avsiktligt utförs av en eller 

flera individer vid upprepade tillfällen mot en person som inte lätt kan försvara sig själv. 

Mobbning leder i många fall till depression hos offret. Det är däremot inte den enda effekten 

av mobbning, men är ett exempel på hur det även kan påverka offrets fysiska mående. Se 

kapitel 5.3 för att läsa mer om nätmobbningens effekter. (Sampasa-Kanyinga, Roumeliotis, 

V. Farrow och F.Shi 2014) 

 

En person som blir mobbad utsätts för både fysiska och psykiska påfrestningar berättar Paul, 

P., Smith, P., och BlumBerg, H. H (2012). De går in djupare på att de psykiska 

påfrestningarna kan vara maktspel, att säga elaka saker till varandra, att ignorera någon, stöta 

bort någon från en social grupp och även att sprida elaka lögner och skvaller. De fysiska 

påfrestningarna uppstår när någon utsätter någon annan för våld i form av att någon till 

exempel blir slagen. Det kan även vara att förstöra någon annans ägodelar. Inom 

nätmobbning sker påfrestningar på en mer psykisk nivå. Olämpliga bilder kan delas via 

mobiler och vissa offer för nätmobbning utsätts för dataintrång. Enligt Cantone, E., et.al. 

(2015) är mobbning ett problem som har stor och betydande roll inom skolväsen. I och med 

att unga har större tillgång till internet idag blir fenomenet nätmobbning en allt större 

problematik, detta bidrar till att det blir betydligt svårare att motverka. (Cantone, E., et.al, 

2015; Bonanno & Hymel 2013)  
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5.2 Typer av nätmobbning 

Mobbning kan förekomma på flera olika sätt. Dessa olika typer av mobbning kan variera i 

plats och form. Flera typer av mobbning kan förekomma samtidigt. Cantone et al. (2015) 

anser att man kan sammanfatta de olika typerna av traditionell mobbning in i fyra olika 

kategorier. Dessa kategorier är: 

 

● Fysisk, är att någon blir slagen, sparkad eller sin ägodel tar skada. 

● Verbal, är förlöjligande, förolämpningar, att vara hånfull i en längre period eller att 

komma med rasistiska uttryck. 

● Relations, är när någon eller flera blir utfrysta av en grupp. 

● Indirekt, är när någon skapar eller sprider rykten om den utsatta. 

 

Att skapa en förståelse för nätmobbning kan göras genom att se hur den skiljer sig från 

traditionell mobbning. Däremot skiljer sig inte nätmobbning helt från traditionell mobbning, 

det är snarare en ny term över var och hur det förekommer, vilket togs upp tidigare. Det har 

blivit vanligare nu då offlinelivet har blivit intrasslad med onlinelivet (Alhabash et al. 2015). 

Cantone et al. (2015) kategoriserar även de olika typerna av nätmobbning som förekommer. 

Dessa kategorier är:  

 

● Flaming: När någon skickar arga och vulgära meddelande över nätet. 

● Harassment: Någon skickar meddelande med förolämpningar under en längre period. 

● Cyberstalking: En mer extrem version av Harassment där den som utsätter hotar eller 

skapar rädsla hos den utsatta. 

● Denigration: Likt Indirekt kategorin inom den traditionella mobbningen, förutom att 

det förekommer på internet. 

● Impersonation: En mer extrem version av nätmobbning där någon låtsas vara någon 

annan. Syftet med detta kan vara bland annat att försöka få den personen in i fara eller 

förstöra personens rykte. Det kan även gå in i flera mer extrema fall, där någon 

försöker kapa någons identitet. 

● Outing: Man delar med sig av någons känsliga information. 
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● Trickery: Den som lurar en person att lämna över känslig information. Det kan vara 

en persons hemligheter som sen publiceras offentligt på internet. 

● Exclusion: Som innan är denna också lik den traditionella mobbningen Relations. 

Baktanken är den samma, då man försöker frysa ut någon från en grupp.  

 

McCosker (2013) redogör begreppet trolling, som generellt sätt är vanligare i allmänna 

utrymmen på internet. Trolling är en typ av provokation som förekommer i bland annat 

YouTube videos och i detta fallet en videos kommentarsfält, men förekommer även på andra 

delar av internet. Anledning till att detta förekommer är för att mobbaren vill få en reaktion 

utav någon. Det brukar handla om problematiska ämnen som exempelvis politik eller 

religion, då detta får personer att reagera. Ett skämt inom en viss grupp kan ses som trolling 

av externa personer som inte förstår sig på skämtet. Cassidy et al. (2012) tar upp hur 

studenter kan säga saker som äldre kan misstolka som mobbning, även om detta språket är 

vanligt bland studenterna. Festl (2016) menar även att ibland kan själva meddelandet 

misstolkas av mottagaren som nätmobbning fastän det inte var avsett att vara det. Johan 

Nygren (personlig kommunikation, 28 april 2017) tar upp att skämt och kontext spelar roll. 

Skämt kan legitimera andras åsikter som verkligen håller med om dessa skämten, och det kan 

i sin tur eskalera en situation. Den personen kanske tycker att de helt plötsligt har rätt till att 

kränka andra på grund av att deras åsikt nu är legitimerad 

 

Festl (2016) argumenterar kring drivkrafter bakom nätmobbning. Festl skapar två hypoteser 

om vad som driver nätmobbning. En av hypoteserna handlar om öppen nätmobbning och den 

andra dold. Festl menar på att de två olika kategorierna drivs av olika krafter. Öppen drivs för 

det mesta av sociala aspekter, medans dold drivs för det mesta av personliga aspekter. Dold 

kommer ifrån individuella aspekter som erfarenheter inom traditionell mobbning som hen har 

upplevt. Denna typ är alltså en uppföljning av traditionell mobbning på ett nytt media. Detta 

leder slutligen till att det inte går att skilja på traditionell mobbning och nätmobbning, utan 

istället ska man kategorisera de olika typerna till hur många åskådare som befinner sig i 

mobbningssituationerna. 
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5.3 Nätmobbningens effekter 

Effekten av nätmobbning kan variera, men det är svårt att säga vilken effekt de olika typerna 

har, då det oftast förekommer flera på en gång (Cantone, 2015). De som har blivit 

nätmobbade har större risk att få negativa känslor, såsom depression, självmordstankar och 

att bli arga lättare. Kopplingar till drogmissbruk och sämre betyg i skolan har även hittats 

(Barlett , 2013). Enligt Alhabash, Baek, Cunningham & Hagerstrom (2015) förekommer 

depression, psykosomatiska problem, lägre självkänsla, självmordstankar och sämre fokus i 

skolan. De hade studenter i åtanke när de pratade om effekterna. Cantone et al. (2015) 

kopplar även nätmobbning till huvudvärk, buksmärtor, ledsamhet och att känna sig isolerad 

eller socialt utstött. De tar upp också att dessa effekter kan förekomma hos barn. Dessa 

effekter påverkar inte bara de som har blivit utsatta, utan även de som utsätter. Enligt dem har 

mobbare en större chans att vara med i olika brottsligheter och drogmissbruk än vad andra 

människor har. Cantone et al. (2015) tar även upp att det inte bara är den som utsätter och den 

som blir utsatt som påverkas av mobbningen, utan åskådare påverkas också. Åskådare väljer 

en roll när de kommer in i mobbningssituationer som de inte alltid är medvetna om. Dessa 

roller är att man ger support till mobbaren, hjälper den mobbade eller att vara passiv och titta 

på. De menar även att man aldrig riktigt är passiv, utan att om man inte hjälper den mobbade 

blir man en del av de som ger support till mobbningen. 

 

Barlett (2013) beskriver att kommunikation på internet oftast associeras med att vara 

anonym, vilket leder till ökad risk för nätmobbning då man kan koppla ifrån sig 

konsekvenserna. Det tas även upp att flera åskådare inte känner till vem offret är som person, 

utan bara hakar på. Pabian, Vandebosch, Poels, Cleemput & Bastiaensens (2016) berättar 

även detta, då de kommer in på att åskådare som har vänner som nätmobbar oftast faller in i 

samma banor. Utöver detta leder en konstant medverkan i nätmobbning till att man får 

mindre empatiska känslor för andra. Nätmobbning inom sociala medier kan leda till att ens 

känslomässiga respons till bland annat nätmobbning kan minska.  

 

Dessa effekter påverkar inte bara de som är aktiva i nätmobbning, utan även åskådare blir 

påverkade. Detta leder senare till att man blir mer passiv när det kommer till traditionell 

mobbning. Ett av resultaten som de beskriver säger att de som har en positiv attityd mot 

nätmobbning har en större risk att delta i nätmobbningen. Johan Nygren (personlig 

kommunikation, 28 april 2017) stödjer detta genom att berätta om hur mobbarnas 
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konsekvenstänk försvinner. Festl (2016) kommer in på samma spår och menar att människor 

med en stor internetkompetens inte ser på nätmobbning lika seriöst som de med mindre 

kompetens inom denna värld. Ett intensivt socialt liv på internet kan även leda till en mer 

positiv attityd mot nätmobbning. Det tas även upp att nätmobbning kan vara en kompensation 

av något som händer i det verkliga livet. Detta kan till exempel vara social utstötning. 

Sampasa-Kanyinga, Roumeliotis och Shi (2014) kom in på en annorlunda koppling mellan 

hur mobbning leder till depression, vilket i sin tur leder till att barn i detta fall inte äter 

frukost på morgonen. Detta kunde senare leda till sämre fokus i skolan och att den 

psykologiska hälsan försämras. 

5.4 Mobbning och nätmobbningsfall 

I en undersökning av Cassidy, W., Brown, K., & Jackson, M. (2012) berättar de att 59% av 

de 17 som deltog i deras undersökning tycker att nätmobbning är ett stort problem, medans de 

andra deltagarna, lärare och vice rektor inte kunde beskriva att det fanns fall där nätmobbning 

hade förekommit. Detta kan handla om en okunskap av teknologier, såsom Youtube och 

Facebook. Det finns en tydlig koppling i okunskapen av teknologier hos deltagare och vare 

sig de anser att nätmobbning är ett stort problem eller ej. En tekniskt kunnig lärare beskriver 

ett fall där en elev hade skapat ett låtsas Facebookkonto och skickat honom elaka och 

nedsättande meddelande som eleven delade med sig till andra elever. Samma elev skapade 

även ett AOL konto och riktade sin nätmobbning till en annan lärare och även en 

skoladministratör. Den tekniskt kunniga läraren i fråga hade lurat eleven till att berätta för 

honom vem hon var, detta bidrog till att eleven blev avstängd från skolan i en vecka. Cirka 

åtta avstängningar hade skett det tidigare året bara på grund av nätmobbning.  

 

Inte bara är det på internet det förekommer utan det har setts flera elever som har skrivit elaka 

textmeddelande till varandra via mobiltelefon, om antingen andra elever eller lärare. Många 

av dessa elever blir inte påkomna på grund av okunskapen hos lärare om teknologi, detta 

berättar en lärare enligt Cassidy, Brown och Jackson (2012), att lärare: ”inte har en aning om 

teknologi och att allt sker så fort”(s. 525). Skolor brukar även blockera webbapplikationer, 

såsom olika forum, där elever nätmobbar varandra. Denna blockeringen leder dock bara till 

att eleverna hittar en annan webbapplikationen att genomföra nätmobbningen på, vilket tyder 

på att blockering inte är ett fungerande alternativ utan bara löser situationen temporärt (J. 

Nygren, personlig kommunikation, 28 april 2017).  
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Cassidy, Brown och Jackson (2012) berättar vidare om mobbning- och nätmobbningsfall som 

sker i samband med varandra, ett exempel är där en elev slängde mat på en annan elev och 

kallade hen för elaka ord. Mobbaren i fråga filmade detta och la ut det på Facebook. Detta 

eskalerade sedan och slutade med att andra elever kommenterade på denna videon med elaka 

och nedsättande kommentarer om offret. Andra fall som är ytterst problematiskt är när unga 

människor inte förstår hur sociala medier som Facebook kan vara väldigt blottande, och att 

det som läggs upp förmodligen kommer påverka en människa vid senare skede. En annan 

lärare som även har arbetat som ungdomsledare har upplevt 14 och 15 åringar som dricker 

alkohol och deltar i sexuella aktiviteter. I vissa fall har detta bidragit till att andra tar bilder på 

dessa aktiviteter och sedan är de på Facebook och sprids vidare bland unga människor. 

5.5 System som motverkar nätmobbning 

Det finns flera spekulationer om hur man kan motverka eller förebygga nätmobbning. Flera 

undersökningar försöker hitta effekterna som nätmobbning har och dessa undersökningar har 

olika medier till exempel spel eller sociala medier. Förebyggande- och interventionsprogram 

kan göra människor medvetna om effekterna nätmobbning har på offer och det kan hjälpa till 

med att få åskådare att stoppa denna typen av mobbning. Att visa att man står på offrets sida 

och inte vara en passiv åskådare. Syftet med denna typ av program blir även att man ska 

minska den positiva attityden mot nätmobbning som vissa människor har (Pabian, 2016). 

Dredge, Gleeson & Garcia (2014) tar upp att alla som använder sig av sociala medier bör 

informeras om vilken påverkan deras beteende kan ha. De menar på att detta behöver göras 

för att lyckas att förebygga nätmobbning. Cantone (2015) tar upp ett liknande program som 

heter The Step to Respect, vars syfte är att minska stödet mobbare får och få passiva åskådare 

att hjälpa mobbningsoffer. De vill få människor att känna att de har ett visst ansvar att hjälpa 

offret. KiVa är ett annat program som lägger fokus på att få åskådare att inte motivera 

mobbaren till att fortsätta. Detta programmet har visat sig vara effektivt mot nätmobbning, 

framförallt för barn som är nya till internet. KiVa har visat sig vara väldigt bra med att 

motverka mobbning på skolor, genom att få åskådare att agera till mobbningssituationerna 

som kan förekomma. KiVa har även lett till att miljön på skolor har blivit bättre. En skillnad 

mellan KiVa och andra program är att KiVa behöver vara en del av skolan, jämfört med 

andra program som bara används i något år och hoppas på att problemet har löst sig för evigt. 

(Salivalli, Kärna, Poskiparta, 2011; Kärna et al., 2011). 
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Cantone (2015) tar upp flera olika typer av intervenerande metoder som kan användas för att 

minska mobbning. En av dessa är Focused Interventions som handlar om att man fokuserar 

på en viss person för att förebygga mobbning. Tanken är att man säger till den som mobbar 

att hens beteende är fel. Resultaten av dessa interventioner är inte särskilt effektiva. Festl 

(2016) stödjer detta och säger bland annat att program inte bör ha en enda person i fokus. 

Program som fokuserar på enskilda personer är inte särskilt effektiva jämfört med program 

som har en grupp i fokus. Unga människor bör även lära sig av effekterna som kan uppstå av 

nätmobbning, för att minska risken att de går till mobbarens sida. Universal Interventions 

som Cantone (2015) också tar upp, handlar om att man ska ändra den generella miljön som 

finns på skolan och på så vis få fram en nolltolerans mot mobbning på en social nivå. Detta 

kan göras med hjälp av lärare, föräldrar, möten, träning och aktiviteter. The Whole-School 

Interventions som Cantone (2015) berättar vidare om är nästintill samma sak som den 

föregående metoden, fast med fokus på miljön i skolor. Majoriteten av ansvaret av denna 

intervention ligger hos skolorna och de ska säga till att eleverna ska följa reglerna. 

 

När det kommer till den digitala världen var det svårare att hitta system som försöker 

förebygga nätmobbning. Burnap & Williams (2016) tar upp att det finns system som helt 

enkelt bara censurerar vissa ord som kan anses vara kränkande. Burnap & Williams (2016) 

försökte lösa problemet genom att kolla på vad människor skrev på en social media, vilket 

var Twitter i detta fall. Systemet läste och försökte lista ut om materialet var kränkande eller 

inte. Detta system skulle delvis lära sig med hjälp av maskininlärning. Systemet tittade på ord 

som skrevs och försökte lista ut om det var kränkande genom att titta på hur orden skrevs, 

som vilken position de hade i texten. Systemet de skapade förbättrade delvis de system som 

redan existerade både i att få mindre falska positiva (text som system trodde var kränkande, 

egentligen inte) och tvärtom. De menade att detta system kunde hjälpa moderatorer att hitta 

kränkande material, genom att titta på mindre fall istället för att granska allt som läggs upp.
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5.6 Självinlärningssystem i relation till nätmobbning 

Chen och Lin (2014) berättar att självinlärningssystem är ett undersökningsområde som är 

extremt aktivt inom maskininlärning och mönsterigenkänning. Jämfört med konventionella 

maskininlärningsmetoder som använder sig av en mer ytlig struktur, handlar 

självinlärningssystem om att lära maskiner olika tekniker. Dessa tekniker använder sig av 

strategier som antingen övervakas eller inte övervakas, detta för att lära sig hierarkiska 

representationer i olika nivåer av en djup arkitektur. Självinlärningssystem är inspirerat av 

forskning om människohjärnans mekanismer som processar naturliga signaler. Schmidhuber, 

J. (2015;2014;) berättar om hur självinlärningssystem, även ett delfält i Artificiella Neurala 

Nätverk(NNs), blir allt mer viktigt, detta är för dess potential att lära sig över tiden. Det finns 

många olika varianter av NNs. Ett standard NN består av en mängd enkla och kopplade 

processorer som heter neuroner. Varje neuron producerar en sekvens av real-värderade 

aktiveringar. Vissa neuroner aktiveras genom sensorer som känner av dess miljö, medans 

andra neuroner aktiveras på grund av tidigare aktiva neuroner som har skapat så kallade 

vikter. Vikten hos en neuron gör att en neuron kan ha betydelse i framtida iterationer av det 

neurala nätverket. Beroende på vilket problem som ska tacklas med hjälp av 

självinlärningssystem och neurala nätverk, behövs en lång kedja av beräkningsfaser, där varje 

fas transformerar den stora massan av aktiveringar i ett nätverk. 

 
Figur 1. Ett simpelt Artificiellt Neuralt Nätverk. 
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På föregående sida syns en typisk illustration av ett NN (se Figur 1). Självinlärningssystem 

handlar då om att på ett noggrant sätt tilldela lärdomar över flera faser i detta NN. Däremot är 

denna illustrationen av NNs på en extremt liten skala och det finns andra NNs som är 

innehåller betydligt fler neuroner beroende på vad som ska göras. (Schmidhuber, J. 

2015;2014;) 

 

Självinlärningssystem har applicerats på flera undersökningsområden såsom röstigenkänning 

och datorseende. Detta på grund av dess toppmoderna och effektiva prestanda. 

Självinlärningssystem har använts i industriprodukter för att utnyttja de stora mängderna med 

data. Företagen Apple, Google och Facebook samlar och analyserar massiva mängder data, 

detta har resulterat till att trycket med att ha självinlärningssystem i sina projekt har ökat. 

Apples produkt Siri använder sig av olika former av data, väderrapporter, sport nyheter, m.m 

för att assistera användare av Apples produkter. Detta görs med hjälp av att använda data som 

samlas av deras självinlärningssystem. Google använder även av självinlärningssystem i 

deras Google Translate, röstigenkänning, gatuvy och bildsökmotor. Så länge stora globala 

företag samlar stora mängder data kommer självinlärningssystemen vara aktuellt. (Chen & 

Lin, 2014) 

 

Chen och Lin (2014) beskriver vidare att de senaste åren har Big Data blivit en stor del av 

samhället. Big Data definieras som en ständig tillväxt och tillgänglighet av digital data. 

Denna mängden av digital data är väldigt svår om inte omöjlig att analysera och hantera med 

vanliga mjukvaruteknologier. Denna stora mängden data skapar stora möjligheter för olika 

sektorer som kan nyttja data för att växa. Maskininlärning och specifikt självinlärningssystem  

har en avgörande roll inom Big Data-trenden. Det här är på grund av självinlärningssystems 

sätt att kunna förutsäga olika trender: främst fält inom sökmotorer, medicin och astronomi. 

Det bör dock understrykas att på grund av Big Data och dess omfattande mängd digitala data 

finns det stora möjligheter för applicering av självinlärningssystem i flera olika sektorer. 

Detta skapar andra problematiker kring hanteringen av den massiva datamängden.  

 

Denna undersökningen handlar om att på en mindre skala nyttja den tidigare nämnda 

datamängden och ovannämnda litteratur för att bilda en förståelse över temat nätmobbning 

och självinlärningssystem, men även för att se om vi kan spåra och förebygga nätmobbning. 
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6. Metoder    
I detta kapitlet tas det upp hur vi har gått tillväga i vårt skapande av vår plattform och även 

hur vi har tagit fram uppsatsens innehåll. 

6.1 Gestaltning 

Gestaltningen har innefattat många delar som har påverkat vårt slutgiltiga resultat. I följande 

punkter redogör vi för hur vi har arbetet i relation till de två gestaltningar vi gjort: Idela och 

Keli-AI. I detta fallet är Idela plattformen där vi laddar upp idéer och annan form av innehåll. 

Keli-AI är vårt självinlärningssystem som har som jobb att granska innehållet på Idela och 

berätta om innehållet är problematiskt under processens gång. Här kommer allt från 

designmetoder, wireframes, UML:er, projektmetoder, roller och typer av neurala nätverk vi 

har använt tas upp.  

6.1.1 Designmetodik 

Designfasen för plattformen Idela och Keli-AI var uppbyggd i flera olika delar. För 

respektive delar har olika former av verktyg och metoder använts för att planera och skapa 

gestaltningarna i bästa mån.  

6.1.1.1 Idela 

Idela är uppbyggd av två delar, ett Angular gränssnitt och en webbapplikation gjord i 

programmeringsspråket Python. Idela är en plattform som drivs av dess innehåll. Den 

kommunicerar sedan med Keli-AI för att veta om innehåll på plattformen är problematiskt 

eller ej. Gränssnittet är utformad av olika noder som är kopplade till varandra. Varje nod är 

uppgjord av innehåll i form av text. För att komma fram till denna typen av gränssnitt har vi 

skapat wireframes och mockups. Detta har varit ett effektivt sätt att arbeta på, då vi har 

kommit på hur vår UI ska se ut på ett snabbare sätt. Om vi istället hade valt att koda ihop hela 

webbapplikationen utan ritningar hade det blivit ineffektivt och tidskrävande. Några 

designmetoder som har följts i relation till skapandet av vårt gränssnitt av varit Progressive 

Disclosure och Forgiving Format. 
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Progressive Disclosure enligt Lidwell, Holden & Butler (2003), ämnar till att bara visa 

innehåll som är relevant just vid ett givet tillfälle. Med hjälp av nod-systemet i Idela skapas 

ett gränssnitt där användaren trycker sig fram till det innehållet de letar efter. Detta gör 

gränssnittet mindre rörigt och mer interaktivt. I kombination med detta används Forgiveness 

design för att bättre dela upp noderna i olika typer. Forgiveness design enligt Lidwell, Holden 

& Butler (2003) handlar om att förebygga fel i en given design för att användarupplevelsen 

ska förbättras. Forgiveness design ska minimera de negativa konsekvenserna av felen som 

kan uppkomma i ett givet system. 

De delarna vi använder i forgiveness design i vårt gränssnitt är: 

 

● Good Affordances: Detta handlar om att anpassa ens design till dess korrekta 

användning. I vårt fall handlar det om att utformningen av vår design har en tydlig 

användning såsom de olika nodtyperna vi har: innehålls drivna noder, organisationer 

och taggnoder. Meningen med varje nod är då att vi ska kunna trycka oss vidare på en 

nod och den noden renderar ut det som är relevant för den typen av noden. Ett annat 

exempel på detta är unikt formade eluttag som bara kan vara inkopplad till ett särskilt 

uttag. 

● Confirmation: Denna delen i forgiveness design handlar om att verifiera kritiska 

handlingar i ett givet system. I vårt fall använder vi detta när vi vill fråga en 

användare om de verkligen vill ladda upp deras innehåll på Idela. Denna 

verifikationen sker bara om en användares innehåll klassas som problematisk (se 

Figur 2). 

 
Figur 2. Den röda texten frågar användaren: “Vill du verkligen visa detta material i det offentliga?” 
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● Warnings: Detta handlar om att förvarna användare i ett givet system att möjlig fara är 

på väg. På Idela förvarnar vi användarna om noder kan anses problematiska. Detta gör 

att användarna blir medvetna om att dessa noder kan vara problematiska (se Figur 3).  

 

 
Figur 3. Förvarnar användaren om känsligt innehåll med en röd prick och en text: “Detta material kan vara 

känsligt”. 

 

Nästa del är applikationen som är gjord i programmeringsspråket Python, hanterar all data 

som skickas mellan gränssnittet och databasen. För att vi skulle få en bra överblick på hur 

hela applikationen skulle fungera skapade vi UML diagram(https://www.tutorialspoint.com). 

Vi skapade både klassdiagram och aktivitetsdiagram. Klassdiagram skapades för att få en 

överblick på hur applikationen skulle kunna se ut på en mer detaljerad nivå och på en 

objektorienterad nivå. Detta hjälpte oss att tänka på alla utfall som skulle kunna förekomma i 

framtiden och vilka delar i applikationen som vi ville prioritera. Sedan skapades 

aktivitetsdiagram för att få en överblick på hur flödet och kommunikationen i applikationens 

olika delar skulle kunna se ut. Värt att nämna är att aktivitetsdiagrammen uppgick av både 

gränssnittet och Python applikationen. Vid programmeringsfasen av applikationen valde vi 

däremot att skriva koden modulär istället för objektorienterad. Detta gjordes på grund av att 

det inte var hållbart i vår applikation att applicera objektorienterad programmering utan 

istället hålla oss till att bygga delarna i moduler.  
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6.1.1.2 Keli-AI  

Keli-AI är uppbyggd av två delar, ett Python-skript som bearbetar den färdigtränade data och 

en Python-applikation som kommunicerar med skriptet för att se om innehåll är problematiskt 

eller ej. I detta fallet skickas en förfrågan till Python-applikationen från Idela gränssnittet i 

form av text-innehåll. Exempelvis hade det kunnat vara, “I love programming!”. Python-

applikationen skickar sedan den texten till Python-skriptet och får tillbaka ett svar, Positive 

eller Negative. Denna benämningen gör att vi vet om innehållet är problematiskt eller ej. Den 

färdigtränade datan kommer från ett Twitter dataset som innehåller 1.6 miljoner rader data. 

Ett feedforward neural nätverk används för att träna vår befintliga data. Feedforward neurala 

nätverk handlar om kopplingar som inte skapar cyklar utan de kopplingarna går konstant 

framåt i en hierarki.  

6.1.2 Produktion 

Vi har använt flera olika strategier för att få våra olika idéer och syften med arbeten på 

samma plan. Först och främst börjades det med diskussioner över vad som tycktes om Idela 

idén och därefter började vi planera över hur man skulle kunna utföra idéen. En stor faktor 

som kan påverka vårt resultat är att vi skapar plattformen med en annan person, Jesper 

Svensson, som inte arbetar med samma forskningsfråga. Detta betyder alltså att vi har två 

olika utgångspunkter med denna plattform, dock har det inte påverkat resultatet av denna 

undersökningen. Målet för oss var att testa vårt självinlärningssystem på Idela, medans Jesper 

haft fokus på hur man skulle kunna skapa plattformen för en viss målgrupp. Vår 

förproduktion som tidigare nämnt eller planering, bestod bland annat av 

Wireframes(http://www.experienceux.co.uk/faqs/what-is-wireframing/) (se Figur 4), 

Mockups(https://experience.sap.com/basics/what-is-a-mock-up/) (se Figur 5) och UML:er. 

Mockups är oftast gjorda i något bildredigeringsprogram, då det i många fall är lättare att 

ändra i bildredigeringsprogram än vad det skulle vara att ändra kodmässigt.  
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Figur 4. En wireframe gjord på en tavla. 

 

 

Figur 5. En mockup gjord i ett bildredigeringsprogram. Den sista versionen av mockupen vi gjord av dess typ. 

 

Steget efter är att omvandla bilden till kod. UML:er användes (se Figur 6) till att lättare få en 

förståelse över hur logiken på webbapplikationen skulle se ut. Detta kan till exempel vara 

som vad som skulle hända om någon trycker på skicka knappen på det givna systemet. 
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Figur 6. Ett aktivitetsdiagram på Idelas huvudsida. Flödet från klientdatorn till databasen 

Dessa strategier skapar en gemensam förståelse över hur hela webbapplikationen kommer se 

ut, därmed kommer alla in på samma tankespår. Sitt egna, samt medarbetarnas tankespår 

kommer dock börja ändras ju längre tiden går, därmed behöver man komplettera med någon 

projektmetod.  

6.1.3 Projektmetodik 

Det finns flera projektmetoder som vi skulle kunna använda, men alla tre av oss fastnade på 

Scrum. Detta kommer sig då Scrum(https://www.scrum.org/) är en väldigt flexibel 

projektmetod och väldigt öppen för förändring i produkten jämfört med till exempel 

Vattenfallsmodellen. Att använda sig av hela Scrum skulle vara överdrivet för mindre 

grupper, vilket gjorde att vi valde ut några delar som passade oss. Delarna vi valde ut var: 

 

● Planning: Man planerar vad som behöver genomföras i till exempel version 0.1. 

● Daily Scrum: Vi modifierade denna, så att istället för ett möte varje morgon i 

arbetsveckan hade vi morgonmöte mån-, ons- och fredagar där vi diskutera helt enkelt 

hur det går och om man har fastnat med något. 

● Product-/Sprint Backlog: En plats där man har alla uppgifter som behövs göras. Detta 

kan vara i fysisk form(Post-it lappar) eller i digital form. Vi gick från fysisk till 

digital, då det var lättare att övervaka processen. Det digitala verktyg vi använder är 

Trello. 

● Review: Denna del består av att man går igenom med någon eller några vad man har 

gjort. Man diskuterar bland annat om lösningar på uppgiften var bra och om den kan 

förbättras. Detta kan vara med sina medarbetare, samt externa personer som det skulle 

behövas. 
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6.1.4 Roller 

Vi delade in oss i olika roller, fastän att vi inte var många. Med hjälp av roller kunde vi ha en 

tydlig struktur över ansvaret vardera person hade. Det är dock märkbart att vi inte var extremt 

strikta med dessa roller, utan vi hjälpte till på andra delar än våra egna om det skulle behövas. 

Liam fick rollerna som Projektledare, Scrum Master och Back-end programmerare. Liams 

uppgift som Projektledare samt Scrum Master var bland annat att se till att gruppen var upp 

till fas, samt estimera hur lång tid vissa uppgifter kunde ta och ha koll på om någon fastnar på 

en uppgift. Back-end programmerare betyder simpelt sagt att skriva den kod som körs på 

servern och inte på klientens dator. Kevin fick rollen att vara sekreterare samt 

programmerare. Som sekreterare dokumenterade han bland annat om vad vi tog upp under 

våra morgonmöten, samt andra möten vi hade med externa parti. Som programmerare 

jobbade Kevin på både Front-end och Back-end. Front-end betyder simpelt sagt den koden 

som körs på klientens dator. Jesper som hade samma gestaltning, men en annan 

forskningsfråga hade rollerna Front-end programmerare och designer. Han programmerade 

på Front-end, samt designade webb applikationen. 

6.2 KiVa 

KiVa är en anti-mobbningsmetod som skapades eftersom att många elever inte tyckte om att 

gå i skolan. Det här ledde till att det finska undervisningsministeriet efterfrågade en anti-

mobbningsmetod. Metoden har bevisats att vara väldigt effektivt mot mobbning, särskilt 

jämfört med andra anti-mobbningsmetoder som finns ute för allmänheten och har använts av 

skolor. Den stora skillnaden med KiVa jämfört med andra metoder är att KiVa inte är ett 

tidsbegränsat program utan metoden kommer finns alltid kvar. De andra anti-

mobbningsmetoder är oftast baserat på ett år, där man på det året ska stoppa mobbningen som 

pågår då och framöver, vilket har flera gånger visat sig inte vara särskilt effektivt. Detta 

betyder att mobbningsproblemet blev löst temporärt eller inte alls. KiVa har som strategi att 

alltid existera på skolan, därmed konstant försöka stoppa och hindra mobbning. 

Implementationen och användningen av KiVa handlar om att man under ett skolår har tio 90 

minuters lektioner som handlar om mobbning. Dessa lektionerna ska lära eleverna att 

åskådare har större effekt än vad de tror. KiVa vill få fram att man som åskådare måste ta 

ställning mot mobbning. Detta är då man som åskådare måste visa att man inte stödjer 

mobbarens beteende. Detta kommer då leda till att mobbaren inte får någon support, därmed 

inte höjer sin status. Denna teori leder till att man inte enbart fokuserar på mobbaren, utan tar 
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med hela skolan. Målet med KiVa lektionerna är att öka empati för utsatta, samt öka 

medvetenhet av när mobbning pågår. KiVa är utvecklat för grundskolor, alltså barn och 

ungdomar mellan 7 och 16 år (Garandeau, Lee, Salmivalli, 2014). Denna metod är alltid i 

bilden, vilket gör att elever och lärare kommer vara mer medvetna om när mobbning sker, 

alltså när någon går över gränsen. Metoden är en konstant påminnelse över vad mobbning är, 

vilken position man tar i situationerna, vilket ansvar man har och ökar empati. Denna 

konstanta påminnelsen är det vårt självinlärningssystem efterliknar till en viss del. Vi vill få 

användare att fundera på vad de har skrivit det vill säga, om vårt självinlärningssystem anser 

att det som står kan vara kränkande. Samtidigt med detta vill vi kunna varna andra användare 

att materialet som är upplagt kan anses vara kränkande enligt vårt självinlärningssystem. 

6.3 Kvalitativa metoder 

Den kvalitativa ansatsen är heterogen. Detta innebär att den har olika formuleringar och detta 

syns i de olika delarna av forskningsprocessen, olika forskningsmetoder och olika 

forskningsfilosofiska påståenden. Den kvalitativa ansatsen kan bland annat kännetecknas som 

en tolkande ansats. Datan som används är i form av ord och meningsskapande är den 

kvalitativa ansatsens studieobjekt. Med detta sagt vill vi hitta och skapa mening i det vi 

studerar. (Allwood, C. M, 2004) Vi använde oss av conversation analysis(CA). CA är ett sätt 

att analysera kommunikationen mellan olika individer som de använder i sin vardag 

(Chatwin, J. 2004). I detta fallet hölls en intervju med Johan Nygren som jobbar som lärare 

för att få perspektiv på nätmobbning och mobbning i skolor och även i relation till vår 

gestaltning. Vi har sedan analyserat intervjun och applicerat det till vår kontext. CA har fyra 

steg som har hjälpt oss en bit på vägen att analysera den datan (Chatwin, J. 2004): 

 

● Att identifiera vad det är vi vill studera: I fallet med vår intervju har det handlat om att 

få ett perspektiv på nätmobbning, mobbning och vårt arbete. Vi ville ta reda på den 

generella uppfattningen kring mobbning och nätmobbning. 

● Samla vår data: Intervjun spelades in via mobilen och transkriberades sedan. Vi ville 

få perspektiv på nätmobbning. Vi höll bara i en intervju, detta gjordes på grund av 

tidsbrist, då transkribering tar mycket tid. Vi har tagit reda på om skolan i fråga 

använder sig av anti-mobbningsmetoder. Det har även varit viktigt att få ett annat 

perspektiv från läraren i relation till nätmobbning.  
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● Transkribera datan: Detta är ett tidskrävande steg där vi meningen är att vi ska i bästa 

mån skriva ner vad som sägs på intervjun i detalj. Detta är för att vi skulle få en 

uppfattning om vad vi talade om på intervjun. 

● Analysering: Efter transkribering har vi analyserat vad som talades om i intervjun. Vi 

har sedan applicerat det som var relevant till vårt arbete. Delar av datan har använts 

för att problematisera kring mobbning, nätmobbning och vårt arbete. 

 

Content Analysis eller innehållsanalys som det kommer kallas från och med nu, är en metod 

som kan användas kvalitativt eller kvantitativt. I vårt fall används det kvalitativt då vi 

hanterar och försöker skapa en helhetsbild av mycket fragmenterad litteratur. Detta sättet att 

använda innehållsanalys på handlar om att gå från observationer av specifika instanser av 

flera ämnesområde till att kombinera dessa instanser till att skapa en generell uppfattning 

eller ett påstående. Vi har genomgått tre olika faser: (Elo, S., & Kyngäs, H. 2008). 

 

● Förberedelsefasen: I denna fasen har vi kommit på vilket tema vi vill analysera. I 

detta fallet har det varit nätmobbning och självinlärningssystem. Vi har analyserat 

olika sorters data i form av vetenskapliga artiklar och satt oss in artiklarna så mycket 

så möjligt för att skapa en generell uppfattning kring vårt tema.  

● Organiseringsfasen: I denna fasen handlar det om att kategorisera de olika 

vetenskapliga artiklarna efter titel. Det som funkar för oss var att använda oss av 

nyckelord på varje vetenskaplig artikel. Vi samlade sedan dessa nyckelord för att 

sedan välja vilka artiklar som var mest och minst relevanta för vårt tema. Detta leder 

till att vi enklare kunnat snäva ner oss in i litteraturen och hitta annan litteratur utefter 

att vi har vetat vad som är relevant och irrelevant.  

● Rapporteringsfasen: Det är viktigt att den datan vi bearbetar eller analyserar är så 

koncis så möjlig. Detta innebär att det ska både vara vetenskaplig, men när vi återger 

datan så ska den även vara korrekt. I samband med detta vill vi skapa en uppfattning 

och visa på att det finns en viss problematik i vårt tema.  

 
Med hjälp av verktygen och metoderna vi använde skapades en helhet kring vårt arbete, 

vilket ledde till att vi bättre kunde diskutera och analysera arbetet. Detta ledde till att vi kunde 

dra olika slutsatser kring arbetet, vilket nästa kapitel som heter Slutsatser och diskussion, 

kommer att handla om. 
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7. Slutsatser och diskussion 
I det här kapitlet diskuteras självinlärning och nätmobbning, KiVa i ett digitalt sammanhang, 

om det går att spåra och förebygga nätmobbning, vilken typ av nätmobbning vi försöker 

förebygga, vårt ansvar som utvecklare, hur vi visualiserade vår gestaltning och eventuella 

problematiker kring vår lösning. 

7.1 Självinlärning och nätmobbning 

Självinlärning är ett fält som i dagens samhälle är väldigt viktigt då det kan påverka 

människor och i sin tur samhället på många olika nivåer. Det kan användas såväl till att 

förutspå odds inom hasardspel till att effektivisera trafiksituationer. Google har en rit-

applikation som heter Quick, Draw!(https://quickdraw.withgoogle.com). Den här 

applikationen är ett spel där användaren ska rita någon typ av objekt till exempel kalkylator 

eller en mugg. Sedan ska deras applikation komma fram till vad det är användaren ritar med 

hjälp av tidigare erfarenheter. När applikationen har kommit fram till vad användaren har ritat  

lär den sig det i fortsättningen. Ju fler användare som ritar objekt, desto mer förstår systemet 

hur objekten ser ut. Det här leder till mer responsiva svar från systemet på vad det är för 

objekt användaren har ritat. Apples Siri hjälper användare med allt från väderrapporter, 

kalenderplanering, tal till text och nyheter. Det går även att ha konversationer med Siri. Siri 

har ett underliggande självinlärningssystem som Chen & Lin (2014) berättar om. Det här 

systemet gör att Siri blir bättre och mer anpassningsbar till användarna. Vi förstod hur 

kraftfulla dessa självinlärningssystem är och hur de kan främja webbapplikationer. Det som 

blev problematiskt var att veta vilka kontexter de kunde appliceras på. Vi applicerade därför 

självinlärning i en kontext som i den högsta graden är relevant i nutiden. Om vi med hjälp av 

våra kunskaper som webbutvecklare kombinerar webbteknologier med självinlärning 

teknologier, kan vi då skapa en medvetenhet kring nätmobbning? Självinlärning enligt oss är 

och kommer vara ett väsentligt område framöver för att tackla sådana problem. Att en 

webbapplikation lär sig över tiden vad som kan vara problematiskt och inte problematiskt 

hjälper oss att bättre skapa en medvetenhet kring nätmobbning. Detta i sin tur leder till att 

användare av en webbapplikation är mer medvetna om hur deras val påverkar andra 

användares mående. Att ta en aktiv ställning till att förebygga nätmobbning kan kanske skapa 

standarder kring hur innehålls drivna applikationer som sociala medier ska ta ställning till 

nätmobbning. 
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7.2 KiVa i ett digitalt sammanhang 
När vi började med det här arbetet hade vi funderingar över hur vi skulle förebygga 

nätmobbning. Det började först och främst med att komma fram till vad nätmobbning är. Det 

tog inte lång tid tills vi märkte att nätmobbning är ett väldigt generellt begrepp och är inte 

långt ifrån traditionell mobbning. I artikeln skriven av Cantone et. al. (2015) tog de upp olika 

metoder som skulle förebygga mobbning. Det finns tiotals olika metoder i artikeln, vilka 

många ansågs vara ineffektiva. Det fanns en metod där som berömdes av dem, KiVa. 

Metoden ansågs vara väldigt bra mot mobbning som förekom på skolor, då metoden hade 

skolor i fokus när den utvecklades. Utöver detta nämns även att det skulle kunna fungera mot 

nätmobbning. De menade dock att lärare kunde hitta elever som mobbade andra på nätet, 

alltså en koppling till mobbning i den fysiska världen. Detta väckte tankar om man kunde 

applicera KiVa i ett digitalt system, där den fysiska världen inte har någon koppling. Med 

detta menas att KiVa ska förstärkas av ett digitalt system.  

 

Det digitala systemet ska i sin tur se till att metoderna appliceras på en viss plats på webben. 

Då publiken på webben är extremt stor jämfört med skolor valde vi att ta bort några metoder, 

främst de metoder som utgick på att man skulle ha ett samtal mellan den utsatta och 

mobbaren. Vi ansåg inte att det här var en särskilt realistisk lösning att ha på webben. En 

anledning till detta var att få båda personer på samma plats vid samma tid var en svår uppgift. 

Utöver detta är det lätt att bara ta sig ifrån situationen. Samt är detta bara en spekulation som 

vi anser vara realistisk. Det andra som skiljer sig är målgruppen, vilket är 7-16 år enligt 

KiVa. Då nästan alla åldrar använder sig av webben, behövde vi rikta oss åt detta då också. 

Det är dock märkvärt att nämna att webbapplikationer har oftast en viss ålder som målgrupp, 

vilket betyder att man kan skräddarsy KiVa till den åldersgruppen om det skulle behövas. Vi 

valde också att ta bort tio 90 minuters lektioner, då det inte heller finns något bra sätt att 

implementera denna metoden digitalt. Tanken var att visa ett meddelande vissa dagar på 

webbapplikation ungefär som webbapplikationer meddelar att de använder cookies. Då vi 

själva och många andra anser dessa meddelande som att bara vara ivägen och allmänt 

besvärliga, valde vi bort denna tanke.  
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I gestaltningsutvecklingen var KiVas princip i åtanke hela tiden, att få åskådare att agera mot 

mobbning. Att få människor att agera mot något som inte alltid påverkar deras liv. 

Nätmobbning påverkar dock deras upplevelse, vilket kanske de inte direkt märker men i 

helhet påverkar det hur människor agerar med varandra på nätet. Som tidigare tagits upp, 

Pabian et al. (2016) nämnde att vara passiv åskådare påverkar ens egna respons till 

nätmobbning. Med andra ord vänjer man sig, vilket leder till att en börjar se det som 

acceptabelt beteende eller som något som är en bieffekt av frihet eller något annat inom den 

här ramen. Att bryta dåliga vanor handlar bland annat om att påpeka och påminna om 

vanorna. Det är detta gestaltning utgick ifrån. Att ifrågasätta människor om detta beteende är 

acceptabelt. Om någon laddar upp texten som vårt självinlärningssystem anser vara känsligt 

eller kränkande kommer den ifrågasätta om detta beteende är acceptabelt.  

 

Det viktiga som vi vill påpeka är att vi inte censurerar användarna, utan de kan fortfarande 

ladda upp texten, även om vårt självinlärningssystem tycker det är känsligt eller kränkande 

material. Vi valde dock att stämpla detta material som en varning för andra användare som 

tittar på det. Det här gör vi bland annat på grund av att vårt självinlärningssystem inte har rätt 

100 procent av tiden, utan har ibland falsk positiv respons på texten som den läser av. Falsk 

positiv är när det inte är kränkande men ansågs vara det ändå. Samt vill vi inte heller att 

censur ska vara lösning mot mobbning. Censur har redan använts som ett system mot 

mobbning, vilket fungerar, men inte utan bieffekter som att påverka personer som inte har 

med saken att göra. Det gör mer skada än nytta. Samtidigt känns det inte som en riktigt 

lösning till själva problemet utan mer som ett nytt problem som löser ett annat problem. 

Genom att ifrågasätta och påminna användaren om deras påverkan och ansvar skapas inget 

nytt problem, vilket förhoppningsvis förebygger och upplyser användaren om deras 

problematiska beteende. Johan Nygren (personlig kommunikation, 28 april 2017) anser detta 

sättet vi har valt att ta tag i känsligt material är bättre än att censurera användare, till exempel 

genom att skriva över svordomar med tecken. 

7.3 Typen av nätmobbning som förebyggs 
Då nätmobbning har kategoriserats in i flera olika typer blev det lite lättare att begränsa oss 

till en viss typ. Dockvar vissa av dessa typerna väldigt lika varandra och förekom på samma 

plats som vissa andra typer. Det här ledde till att vi begränsade oss till flaming som Cantone 

et al. (2015) tar upp och trolling som McCosker (2013) skriver om. Två typer blev valda, då 
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de oftast förekommer i textform, vilket betyder att vår självinlärningssystem kan titta på 

texten och sen tolka innehållet. De här typerna av nätmobbning är mer konkreta över själva 

innebörden av textinnehållet. Det gör att sannolikheten av att misstolka budskapet av 

meddelandet är lägre än det som förekommer bland de andra typerna av nätmobbning. Utöver 

detta kan man argumentera för att detta system också förebygger Harassment och 

Cyberstalking enligt de definitionerna som nämndes av Cantone et al. (2015). Det beror på att 

dem här typerna av nätmobbning oftast förekommer via text, men även på andra sätt. De hör 

sätt kan vara bland annat via bilder, som ett fotografi av personen eller helt enkelt vulgära 

bilder. De mindre populära är via ljud och video, exempelvis nätmobbning genom YouTube 

videos. 

 

De typer av nätmobbning vi huvudsakligen ville förebygga var Flaming och Trolling, vilka 

förekommer nästintill överallt på webben. Några exempel på sociala medier där man kan hitta 

dem här typer av nätmobbning är Facebook, Twitter och 4chan, därav man kan argumentera 

att 4chan är tydligast utav de nämnda. På de här platserna brukar det förekomma 

nätmobbning genom text och bild. Med hjälp av de nätmobbningtyper vi valde ville vi 

applicera detta i ett digitalt sammanhang med hjälp av KiVa. Det här digitala systemet skulle 

kunna appliceras på de nämnda platser, men även andra sociala medier som finns. 

Begränsningen just nu är att bara funkar med textformat, men med mer utveckling skulle man 

kunna förebygga nätmobbning via bilder, då det finns självinlärningssystem redan som kan 

titta på bilder och beskriva vad de ser. De här självinlärningssystem är dock inte lika 

välutvecklade som de som läser av text, då bilder är mer avancerat. Tanken att markera 

känsligt material skulle vara densamma, även om det handlade om bilder.  

 

Spekulationen över hur vår variant av digitaliseringen av KiVa förebygger nätmobbning är att 

göra användare uppmärksamma över deras påverkan och handlingar. 4chan har näst intill 

alltid haft ett dåligt rykte gällande deras användarbas och innehållsmaterial, vilket inte har 

stoppat webbapplikationen från att väcka utan bara lockat in fler användare som håller på 

med samma negativa handlingar. Det har lett till att en nätmobbningsentitet har skapats som 

påverkar andra webbapplikation på webben, därav kan man läsa om flera händelser som 

4chan har varit ansvariga för.  
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7.4 Ansvarstagande 
Det finns olika typer av problematiker att handskas med när man jobbar med denna typen av 

verklighetsproduktion. En problematik som har varit i fokus är ansvarstagande inom 

utveckling: 

 
A consequence of the prevalence of the view from nowhere within professional design is that 

designers are effectively encouraged to be ignorant of their own positions within the social 

relations that comprise technical systems, to view technologies as objects and themselves as 

their creators. As Haraway points out in the quote with which I began, this objectivist stance, 

by losing track of the social mediations of technical production, supports the impossibility of 

specifically locating responsibility for it. (Suchman 2003, s. 5) 

 

Det här i relation till vårt arbete har skapat mycket diskussion kring hur vi som designers har 

ansvar för de systemen vi skapar. Speciellt som i det här fallet då vår gestaltning helt och 

hållet är skapad av oss från idéfas till prototyp. I och med det här skapar vi nya möjligheter 

för användare när de använder vårt system. När de här möjligheterna skapas uppstår även nya 

situationer som kan anses problematiska. Som i vårt fall är nätmobbning en situation som 

uppstår när utvecklare ger användare nya möjligheter i ett system. Det kan vara enkla saker 

som att låta en användare kommentera i ett kommentarsfält eller låta en användare skriva 

privata meddelande till en annan. För att skapa en mer trivsam miljö på ett system gäller det 

att förstå vilka möjligheter vi ger användarna när vi skapar dem här typer av funktionaliteter, 

som ett kommentarsfält. Vår tanke som utvecklare är att skapa en medvetenhet och ett ansvar 

kring de utfall som kan uppstå när en användare blir utsatt för våra skapelser.  

 

Istället för att utveckla från ingenstans (Suchman, 2003), bör utvecklare skapa standarder som 

kan främja nya situationer som uppstår när vi ger användare oändliga möjligheter. När vi 

börjar angripa nya situationer på detta sättet kan vi börja anpassa frågor efter våra behov. De 

viktigaste frågorna för oss har varit hur vi kan förebygga nätmobbning på en webbplattform 

och även hur vältränad datasetet vi använder är. KiVa har i detta fallet gett oss möjligheten 

att ta ansvar för vår plattform, men med en digital applicering. Däremot har det blivit mer 

problematiskt att veta vad som är rätt eller fel dataset att börja träna vår egna data ifrån. Här 

finns det en rad olika faktorer som blandas in, exempelvis att något som kan tolkas som 

negativt för en individ kanske inte är det för den andra. Vem bestämmer standarder kring vad 

som är positivt eller negativt när det kommer till text-innehåll? I vårt fall har det handlat om 
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att hitta ett dataset att utgå från och som har använts tidigare till andra projekt. Sedan 

eftersom vi applicerar KiVa i ett digitalt sammanhang kommer vårt dataset byggas ut och blir 

mer avancerat. Detta kommer bero på vilken ställning majoriteten av användare tar till 

problematiskt innehåll. 

7.5 Visualisering 

Vi ansåg att en presentabel visualisering av lösningen skulle hjälpa till med att öka intresse 

för det vi vill förebygga och det system vi har skapat. Den här tanken kommer då det inte är 

särskilt intressant för de flesta personerna att titta på en kommandotolk, vilket mer eller 

mindre skulle bli att man skickar in lite text och fick tillbaka antingen en etta eller en nolla. 

Att skapa intresse för just något sådant skulle vara svårt till och med vara lite svårare att 

förstå sig på vad som händer. Att visualisera på ett annorlunda sätt skulle få personer mer 

intresserade i självinlärningssystemet och designen. Om det designmässiga lockar in personer 

skulle man senare kunna beskriva hela gestaltningen, alltså få fram problemet med 

nätmobbning och lösning som utvecklas. Sannolikheten är också att gestaltning blir lättare att 

förstå sig på, då man har blivit intresserad i budskapet eller designen. Utöver det här visar vi 

även med hjälp av designen att vi inte censurerar utan bara markerar känslig innehåll. Det här 

ger andra ett tydligare perspektiv över vår agenda och hur vi vill ta tag i nätmobbnings 

problemet som befinner sig på nuvarande webbapplikationer.  

7.6 Problematiken kring lösningen 

Det här systemet är inte utan nackdelar, liksom många andra system. Att belysa de här 

nackdelarna öppnar upp för förbättring. Genom att punktera bristerna kan man förbättra 

systemet och bygga vidare eller använda det här arbete som inspiration till nya lösningar. 

Tanken med denna rubrik är att avsluta med vad vi missade och de nackdelar som är värda att 

ta upp. I helhet handlar det om förbättringar som skulle kunna göras för att använda detta 

systemet i praktiken och vad man bör tänka på för att göra de här förbättringarna. 

 

Ett problem vi märkte till början av utvecklingen av självinlärningssystemet var att vi 

behövde väldigt mycket data. Datan behövde en viss struktur för att få 

självinlärningssystemet att förstå vad den skulle lära sig. Självinlärningssystemet behövde 

veta vad som är rätt och fel, därefter vilken mening som är rätt och fel till exempel “1, Jag 

tycker om hen”. Ettan betyder att det är en positiv mening och sen står själva meningen som 
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är positiv i detta fallet. Om det var en negativ mening, så byts ettan ut mot en nolla.  

 

Vi använder oss av 1.6 miljoner rader data som var tagna från Twitter och strukturerade av 

andra person som senare delade med sig av den strukturerade datan. Med andra ord är det här 

en väldigt stor uppgift, som kräver mycket tid. Det skulle vara orimligt att göra något sådant i 

detta arbete. Just nu förstår systemet bara det engelska språket, då Twitter datasetet var på 

engelska. Det här skulle behöva ändras om målgruppen pratade svenska eller något annat 

språk. En sämre lösning skulle vara att översätta det användaren skickar in till det språk de 

behärskar, dock skulle det här påverka resultatet av hur bra systemet är på att gissa om det är 

känsligt eller ej. Något som även skulle bidragit till att vi skulle kunna träna Twitter datasetet 

är om vi hade haft en stor och aktiv användarbas, men detta har inte funnits på grund av att 

det tar betydligt mer tid att skaffa en användarbas. 

 

Nätmobbning förekommer inte enbart via text, utan även genom andra medier som våran 

lösning inte förebygger. Det skulle kunna vara nätmobbning genom videos, ljud och bild. Det 

är för att man behöver använda sig av andra metoder av självinlärning för att kunna få 

systemet att tolka datan på rätt sätt. Det finns självinlärningssystem som kan titta på bilder 

och beskriva vad den ser, vilket betyder att man skulle kunna förebygga mobbning via bilder. 

Det skulle dock vara lite mer komplext än det system vi har skapat nu. Det kommer sig då 

självinlärningssystemet behöver titta på mer avancerade mönster som finns i bilder jämfört 

med mönster som förekommer i negativa och positiva meningar. Med det befintliga systemet 

vi har nu skulle man kunna skicka en bild med text och vårt system skulle inte förstå att det är 

text på bilden, därmed skulle system inte göra något. Detsamma gäller för video och ljud.  

 

Vårat självinlärningssystem har just nu 74% exakthet, det vill säga hur bra den är på att få 

fram rätt bedömning. Det här skulle i praktiken inte vara hållbart, då runt en fjärdedel av alla 

bedömningar skulle vara fel. Det skulle kunna vara antingen känsligt material som bedöms 

som icke känsligt eller icke känsligt material som bedöms som att vara känsligt. Det skulle 

inte ta lång tid för att användare att inte lita på systemet, då felen förekommer konstant. I 

praktiken skulle system ha en exakthet runt 99%, vilket man skulle behöva optimera kod och 

få fram ett större dataset för att uppnå. För oss skulle detta betyda att fördjupa våra kunskaper 

inom självinlärningssystem, samt spendera tid på att hitta och/eller skapa större dataset. 

 

 



31 
 

Garandeau, Lee, Salmivalli (2013) tar upp att KiVa inte hade en särskilt stor effekt på 

mobbare som redan hade ett stort rykte. Hur detta skulle påverka i relation till webben är 

svårt att säga. Ett stort rykte för mobbare på skolor kan vara att tiotal personer ger support till 

mobbaren, medans tiotal personer på webben inte är särskilt mycket. Frågan blir om antalet 

personer bakom mobbaren har samma effekt på webben som på skolor. Antalet personer som 

står bakom mobbaren lär behövas vara större på webben för att det ska räknas som ett stort 

rykte, då den personliga kopplingen inte är lika stor som i den fysiska världen. Utöver det här 

borde man ha flertal diskussioner samt intervjuer med lärare och annan skolpersonal för att få 

en bättre överblick av mobbning, därefter kunna applicera den här information i en 

webbkontext. Även att få kontakt med andra som försöker lösa samma problem som 

förekommer på webben. Det skulle kunna vara större företag som Google eller även Valve. 

 

Eftersom att Idela och Keli-AI inte är stora projekt i helhet, hade vi inte tillräckligt med tid att 

kunna utföra många av dessa nämnda brister. Mycket av den tid vi hade hamnade på att få 

fram en prototyp. Med mer tid skulle man kunna lösa många av de brister som finns just nu 

och få fram en produkt som skulle kunna användas i praktiken. Det är framförallt bara en idé 

och såsom Johan Nygren (personlig kommunikation, 28 april 2017) tog upp att: tömma sig på 

idéer kan skapa extra idéer som i sin tur kan leda till något extraordinärt. Det hade även varit 

intressant om vi hade haft mer tid att lära självinlärningssystemet att förstå kontext och 

anpassa sig beroende på dessa kontexter. Då hade den förmodligen kunnat förstå vad som är 

problematiskt innehåll i olika situationer. En situation kan till exempel vara en kontext mellan 

vänner, som Johan Nygren (personlig kommunikation, 28 april 2017) säger “För det är ju 

många sådana problem just på internet, är det ett privatmeddelande från en person till en 

annan, eller är det ut till ett forum? Till exempel grova opassande skämt kanske är helt ok 

mellan två vänner, men det betyder inte att den här personen som berättade skämtet och 

kompisen tyckte det var jätteroligt, lägger ut det på ett forum”. 

 

Det här arbetet har resulterat i många timmar av diskussioner samt många timmar av 

programmering. Sammanfattningsvis, enligt våra tolkningar kommer det bli en stor 

utveckling där självinlärningssystem och nätmobbning är involverat. Det kommer enligt oss 

bli mer aktuellt att låta självinlärningssystemen tolka en användares innehåll och ta de 

rekommenderade åtgärderna för att förebygga eventuella skador innehållet kan skapa.  
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7.7 Slutsats  
Går det att använda sig av självinlärningssystem i samband med webbteknologier till att spåra 

och förebygga nätmobbning? Om det går, hur skulle man gå tillväga? Med hjälp av vår 

plattform Idela är det möjligt att spåra text-innehåll som en användare delar med sig av i vår 

plattform, därmed kan man förebygga mobbning som förekommer via textformat. Allt 

innehåll som användaren lägger upp i vår plattform granskas av vår Keli-AI plattform. 

Innehållet på Idela sparas i vår databas och detta gör att vi kan spåra vad som är 

problematiskt och icke problematiskt innehåll. Förebyggning av nätmobbning är mer 

komplicerat då det finns flera faktorer involverade. Det som har varit viktigaste för oss 

genom gestaltandearbetet har varit att inte censurera innehåll utan istället hitta sätt att göra 

användare medvetna kring problematiskt innehåll med hjälp av inspiration från KiVa. Detta 

gör att användarna själv kan ta ställning till vad som kan anses som problematiskt och inte (se 

Figur 7).  

 

 
Figur 7. Här frågas användaren om innehållet är känsligt eller ej.  

 

Vårt självinlärningssystem gör det möjligt för innehållet på vår plattform att granskas genom 

att skildra på vad som kan räknas som positivt eller negativt innehåll. Den befintliga datan 

som vi använder är redan färdigtränad. För att lära vårt självinlärningssystem mer och göra 

den mer korrekt behöver vi spara ner det innehållet som läggs upp på vår plattform och sedan 

träna om systemet. Det här innebär att vi i viss mån kan förebygga nätmobbning då vi kan 
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spåra problematiskt innehåll och skapa en större medvetenhet kring innehållet. Att skapa en 

medvetenhet kring innehållet gör vi genom att varna användarna att viss innehåll är 

problematisk. Slutligen kan förbättringar i detta systemet ske genom att hitta strategier och 

metoder i hur ett system kan skapa medvetenhet kring dess innehåll. Andra förbättringar kan 

göras genom att träna upp systemet ännu mer och göra den ännu mer korrekt. 

 

Google har skapat ett inlärningssystem som analyserar innehåll som Toxic i en procentskala. 

Deras system heter Perspective(https://www.perspectiveapi.com) och liknar vårt utförande i 

hur Keli-AI klassificerar innehåll som positivt eller negativt. Skillnaden med vårt är hur vi 

varnar och ber användare ta ställning till innehållet på Idela.  
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8.2 Ordlista 
Back-end 

Den delen av applikationer som körs på servern. 

 

Big Data 

En extremt stor mängd data, att det blir svårt att hantera, särskilt för människor, men även för 

de traditionella databasmetoderna som används av system. 

 

Deep Learning 

En metod som användes inom maskininlärning. Metoden är baserad på den nuvarande 

uppfattningen över hur den mänskliga hjärnan fungerar.  

 

Front-end 

Den delen av applikationen som körs på klient. 

 

Objektorienterad  

En programmeringsmetod som utgår på att bygga olika delar av applikationen i objekt som 

interagerar med varandra. 

 

Mockup 

En detaljerad version av en Wireframe där man vill få fram hur applikationen ska se ut, vilka 

färger som ska användas och annat designrelaterat. Steget efter Mockup är att få fram samma 

bild fast genom kodning. 

 

Supervised (övervakad) machine learning 

Är exempelvis när vi vill lära en maskininlärningsalgoritm vad ett människoansikte är och 

inte är. Detta görs med hjälp av specifik data som har en specifik etikett. Vi ger den då 

exempel på hur ett ansikte kan se ut och hur de inte ser ut. Algoritmen ska sen ta ett beslut 

sen om vad ett ansikte är och inte är.  
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Unsupervised (inte övervakad) machine learning 

Är när datan som används inte har en etikett. För att veta skillnader mellan olika bilder 

kategoriserar den olika bilder beroende på deras utseende, exempelvis lägger de bilder på djur 

i en kategori och bilder på datorer i en annan. 

 

UI (Användargränssnitt) 

Användargränssnitt är det man använder till att navigera på en applikation 

 

UML 

Är ett språk och en standard för att specificera, visualisera, konstruera och dokumentera delar 

i ett mjukvarusystem. 

 

Webbapplikation 

En applikation som drivs med hjälp av webben, alltså skickar och tar emot data genom 

webbens protokoll(HTTP, HTTPS).  

 

Webbteknologier  

Teknologier som används till att driva webbapplikationer, såsom JavaScript och Python. 

Detta betyder dock inte att dessa teknologier används enbart på webben. 

 

Wireframe 

En skiss över hur applikationen ska vara upplagd designmässigt. Brukar oftast vara en 

svartvit bild på vart olika delar av applikationen ska ligga, såsom vart menyn ska vara. 
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8.3 Teknisk bilaga 

Angular  

Angular version 2 är ett JavaScript webbramverk som kan användas för att bygga webbapplikationer, 

mobilapplikationer och desktopapplikation. I vårt fall har det används för att bygga en 

webbapplikation. (https://angular.io/) 

 

CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) är ett språk som används för att beskriva presentationen av ett 

dokument som är skrivet i HTML eller XML. Vi har använt det för styling av våra HTML-sidor. 

(https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS) 

 

Django 1.10.4 

Django är ett Python webbramverk. Vi använder detta för att skapa en brygga mellan databasen och 

vårt gränssnitt. (https://www.djangoproject.com/) 

 

Draw.io 

Är ett onlineverktyg för att skapa online diagram, UML:er och flödesdiagram. Vi använder det till att 

göra klass och aktivitetsdiagram (https://www.draw.io/) 

 

Dropbox 

Dropbox är en molntjänst, som används till bland annat att dela och spara filer på. 

(https://www.dropbox.com/) 

 

Firefox  

En av flera webbläsare vi använde till att testa designen av 

webbapplikationen.(https://www.mozilla.org/en-US/firefox/products/) 

 

Git 

Ett versionshanteringsprogram som har öppenkällkod. Det kan användas för hantering av all från små 

till stora projekt. Vi använder det för att hantera de olika beståndsdelarna av vårt system. (https://git-

scm.com/) 

 

Google Chrome 

Den primära webbläsare vi använde under utvecklingens gång, för felsökning av kod och 

designfrågor. (https://www.google.com/chrome/) 
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HTML 

HTML (HyperText Markup Language) är grundstenarna som utgör webben. Det skapar och definierar 

innehållet på en webbsida. (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML) 

 

Microsoft Edge 

En av flera webbläsare vi använde till att testa designens responsivitet i 

webbapplikationen.(https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge) 

 

MongoDB 

MongoDB är en öppenkällkods databas som ämnar till hög prestanda, dynamik och effektivitet. 

(https://www.mongodb.com/) 

 

NVIDIA Cuda 

Används i samband med Tensorflow GPU versionen. Programmet gör så att man kan använda sig av 

sin grafiska processorer för att kalkylera uträkningar som datorn behöver göra, vilket leder till att 

inlärning av vår A.I. gick betydligt snabbare än om det vore köras via processorn. 

(http://www.nvidia.com/object/cuda_home_new.html) 

 

Photoshop 

Ett bildredigeringsprogram som har använts till att göra 

mockups.(http://www.adobe.com/products/photoshop.html) 

 

Python 3.5.2 

Python är ett programmeringsspråk som möjliggör effektiv integration av system. 

(https://www.python.org/) 

 

TensorFlow 

TensorFlow är ett bibliotek med öppen källkod som möjliggör för 

maskininlärning.(https://www.tensorflow.org/) 

 

Trello 

Trello är en webbapplikation som används som ett projekthanteringssystem. (https://trello.com/) 
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Twitter Dataset 

En lång rad med data som klassificeras som negativt eller positivt. Denna datan använder vi som en 

grundsten till att kunna veta vad som är problematiskt och icke problematiskt innehåll. 

(http://thinknook.com/twitter-sentiment-analysis-training-corpus-dataset-2012-09-22/) 

 

Ubuntu 16.04 Server 

Det operativsystemet vi använde till att ha vår webbapplikation på. 

(https://www.ubuntu.com/download/server) 

 

Visual Studio Code 

Detta program underlättade kodningen av webbapplikationen. (https://code.visualstudio.com/) 


