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Abstrakt  
Moderna designverktyg är vanligtvis baserade på konceptet WIMP (Windows, Icons, 
Menues, Pointers) och dessa designverktyg är olämpliga att använda för att skapa 
applikationsgränssnitt för tablets. Anledningen till detta är att de utgår från 
navigationskoncept som fundamentalt skiljer sig från interaktion på en tablet då den 
typen av interaktion är gestbaserad. För att förstå hur designverktyg kan vara 
användbara för designers behövs en förståelse för hur de använder dem i sitt arbete 
och det är viktigt att undersöka hur de kan integreras med annan kunskap och 
expertis. Därför har vi genomfört en studie om hur designverktyg bör utformas för 
att stödja designers när de designar applikationsgränssnitt för tablets. Studien är 
inspirerad av grundad teori och resultatet visualiseras i form av en mental modell. 
Studien resulterade i sju funktionalitetsrekommendationer som beskriver hur 
designverktyg bör utformas för att stödja designers när de designar 
applikationsgränssnitt för tablets. 
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 Inledning 1
Moderna designverktyg för att digitalt skapa applikationsgränssnitt är vanligtvis 
baserade på WIMP-konceptet (Windows, Icons, Menues, Pointers) (se figur 1 & 2). 
Det innebär att de innehåller standarduppsättningar med komponenter som 
knappar, drop-downmenyer, listor och scrollbars. De applikationer som skapas med 
dessa programvaror navigeras med mus och tangentbord och använder 
konventionella interaktions-idiom så som dubbelklick och ”drag n drop” (Johnson 
Gross, Hong, Yi-Luen Do, 2009).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dessa designverktyg är olämpliga att använda för att skapa applikationsgränssnitt 
till tablets eftersom de utgår från navigationskoncept som fundamentalt skiljer sig 
från interaktion på en tablet då den typen av interaktion är gestbaserad (Norman & 
Nielsen, 2010). Befintliga designverktyg har anpassats för att stödja utveckling av 
applikationsgränssnitt till både smartphones och tablets men det är inte tillräckligt 
(Johnson et al., 2009). Nielsen och Norman (2010) skriver att människor använder 
tablets på andra sätt än både smartphones och laptops. Detta innebär att 
designverktyg behöver skapas som explicit stödjer design av applikationsgränssnitt 
för tablets (Johnson et al., 2009). 
 
“Much noise has been made around the assertion that the iPad is not mobile; the truth 
is that it is and it isn’t.” 

(Budiu & Nielsen 2011, p. 23) 

 

En tablet-PC är en typ av notebook eller bärbar dator [1, 3]. I nyare versioner sker 
interaktionen genom att användaren för sitt finger över den tryckkänsliga displayen. 
Intresset har ökat mycket och det finns en vilja att förstå hur användare interagerar 
med sina tablets [3]. En tablet är någon form av kombination mellan en smartphone 
och en laptop. De är inte mobila i samma utsträckning som smartphones men 
betydligt mer mobila än laptops (Budiu & Nielsen, 2011). De har kraftfullare 
hårdvara än smartphones men inte lika kraftfull som laptops [5]. De används i 

Figur 1. Print screen från design verktyget Omnigraffle 
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situationer som varken smartphones eller laptops används i och har därför en 
funktion att fylla (Budiu & Nielsen, 2011). I den bemärkelse som vi känner tablets 
idag, är de en ny produkt som inte funnits på marknaden i mer än några år [2]. Det 
indikerar att det inte funnits tid att bedriva och publicera någon större mängd 
forskning för utveckling av dem. 
 

Begreppet applikation används för att beskriva en viss typ av mjukvara till 
smartphones såväl som tablets. Det är viktigt att förtydliga vilken skillnad det är på 
applikationer för de olika plattformarna. Den tydligaste skillnaden är de olika 
plattformarnas storlek, en tablet är större än en smartphone, vilket påverkar hur 
applikationer bör utformas. En annan viktig skillnad är vilka situationer de används 
i. Människor bär med sig sina tablets men de används inte för att ge direkt respons, 
på liknande sätt som smartphones gör. Eftersom applikationer för tablets och 
smartphones används på olika sätt behöver de även utformas på olika sätt (Budiu & 
Nielsen, 2011). 
 

Att designa interaktiva applikationer innebär att en designer ställs inför problem 
som är specifika för mjukvaruutvecklare. De måste överväga traditionella 
mjukvarukrav i stil med effektivitet, pålitlighet och underhållbarhet och utöver 
dessa krav tillkommer problematiken att designa med hänsyn till usability (Rosson 
et al., 1988). Med dessa komponenter, som behöver fungera i symbios med 
varandra, ställs en designer inför en viss typ av designkomplexitet eftersom en 
designsituation oftast erbjuder oändliga och gränslösa källor till information, krav, 
behov och begränsningar. När designern står inför en sådan oändlig 
informationskälla kan en överväldigande designkomplexitet upplevas (Rosson et al., 
1988 & Stolterman, 2008). 
 

För att överkomma denna typ av designkomplexitet krävs det att designern förstår 
vad en person vill få gjort fullt ut. Designern behöver veta vilka mål som ska 
uppfyllas samt vilken procedur och filosofi som ska följas för att uppnå dem. För att 
förstå hur designverktyg kan vara användbara för designers behövs en förståelse för 
hur de använder dem i sitt arbete och det är viktigt att undersöka hur de kan 
integreras med annan kunskap och expertis (Johnson et al., 2009).  Ett sätt att få 
denna förståelse är att skapa en mental modell. En mental modell ger en djupare 
förståelse för människors motivation och tankeprocess tillsammans med de känslor 
och filosofier som de använder sig av (Young, 2008).  
 
Varierande föreställningar bland designers om vad ett applikationsgränssnitt 
faktiskt är pekar mot att det inte går att utveckla ett designverktyg som kan 
användas för att skapa alla typer av gränssnitt. Istället behövs en mängd verktyg 
som används för sina specifika syften (Rosson et al., 1988 & Stolterman, 2008) vilket 
leder oss till frågan vi utgått från i vår studie: 
 

Hur bör designverktyg utformas för att stödja designers när de designar 
applikationsgränssnitt för tablets? 
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Frågan besvarades genom att uppfylla uppsatsens båda syften: 

 Undersöka och beskriva designers praktiska arbete när de skapar 
applikationsgränssnitt för tablets med hjälp av designverktyg... 

 och baserat på detta ge förslag på funktionalitet i designverktyg som kan 
hjälpa designers att hantera designkomplexitet, när de arbetar med att designa 
applikationsgränssnitt för tablets. 
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 Litteraturstudie 2

2.1 Designverktyg 

En stor del av designforskning riktas mot att stödja och förbättra någon typ av 
designpraktik. Målet är att skapa metoder, verktyg, tekniker och tillvägagångssätt 
som kan användas av designpraktiker för att förbättra deras designförmåga och 
kvaliteten av designresultatet. Det är dock inte lätt att utveckla ett verktyg för 
designpraktik som är accepterat av både forskare och designpraktiker (Stolterman 
et al 2008).  
 
Att designa högkvalitativa applikationer för slutanvändare är en utmanande uppgift. 
De mest värdefulla designverktygen som stödjer design av applikationer är de som 
snabbar på processen och underlättar skapandet för designern. Samtidigt som 
designverktyget hjälper designern att förbättra applikationens användbarhet 
(Rosson & Alpert, 1990). Syftet med ett designverktyg är att hjälpa en designer i sitt 
arbete för att snabbare skapa bättre applikationer till slutanvändare. Designverktyg 
har funnits nästan lika länge som gränssnitt har funnits. Allt eftersom gränssnitt blir 
lättare att använda blir de också svårare att skapa (Myers, 1995). Som tur är har det 
skett betydande framsteg för designverktyg som används för att skapa 
användargränssnitt. Myers (1995) påpekar att i stort sett alla gränssnitt utvecklas 
med stöd av verktyg som ämnar underlätta implementationen och nämner MacApp 
som ett exempel där utvecklingstiden för gränssnitt förkortats med fyra till fem 
gånger.  
 
Designverktyg som används för att skapa gränssnitt skapades från början för att 
stödja programmerare i sitt arbete, eftersom det var mycket tidskrävande och 
innebar upp till 83 % mer kod i applikationerna. Den första generationens 
designverktyg var inte fullständigt grafiska eller tillräckligt kraftfulla för att uppfylla 
sin uppgift. Detta har förändrats med tiden och så även synen på gränssnittets roll i 
applikationer (Myers, 1995).  

2.2 Tablets, laptops och smartphones 

Så som vi känner tablets idag är de en utvecklad variant av smartphones, de har 
större display och kraftfullare hårdvara än smartphones [1, 3]. Samtidigt är 
hårdvaran inte lika kraftfull som på en laptop och tablets är något mer mobila än 
laptops [4]. Dessa skillnader klassar vi som fysiska skillnader. De är lätta att 
identifiera och innebär att tablets används på andra sätt än både laptops och 
smartphones. Det är inte ovanligt att höra att människor har ersatt sin laptop med 
en tablet. Tablets används bland annat för att söka information, som exempelvis 
information om semesterresor eller nya produkter. Detta är någonting som väldigt 
få skulle ge sig på att göra på sin smartphone. Smartphones används istället när 
informationsbehovet är mindre omfattande, exempelvis när en person behöver 
information om vart närmaste hotell finns (Budiu & Nielsen, 2011).  
 
Smartphones används även för att fördriva tiden, det är en egenskap som delas med 
tablets. Att fördriva tiden är ofta en aktivitet som bestäms av vilken enhet som finns 
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tillgänglig, inte bara av användarens egna önskemål. Exempel på aktiviteter som 
utförs för att fördriva tiden på smartphones såväl som tablets kan vara att läsa 
nyheter och tidsskrifter. Dock finns det en skillnad i hur de olika enheterna används. 
Smartphones används i situationer där tiden är knapp, till exempel om användaren 
vill fördriva de tre återstående minuterna tills tåget kommer. När användaren väl 
sitter på tåget är det sannolikt att denne föredrar att använda sin tablet, eftersom 
det finns mer tid till att nyttja den. Vilken enhet som används i vilken situation 
bestäms delvis av tiden som finns tillgänglig. I Budiu & Nielsens (2011 p. 23) 
rapport presenteras ett citat från en användare: 
 
“I am not in a rush when I use this device” - (Rapporten behandlar användande av 
iPads). 
 
Eftersom den fysiska utformingen av tablets skiljer sig från laptops och 
smartphones är det naturligt att de tre enheterna används på olika sätt. Det är just 
eftersom enheterna används på olika sätt, i olika syften och i olika situationer som 
det behövs explicit stöd för utveckling av applikationer för diverse enhet (Budiu & 
Nielsen, 2011; Rosson et al., 1988). En stor del av applikationer utgörs av 
gränssnittet och gränssnittsutveckling kan stödjas av designverktyg (Myers, 1995). 

2.3 Designkomplexitet 

Den situation som är skälet till att en designprocess utförs och sammanhanget där 
processen utförs kallas designsituation. När en designer ställs inför en sådan 
designsituation upplever den en viss typ av designkomplexitet eftersom en 
designsituation oftast erbjuder oändliga och gränslösa källor till information, krav, 
behov och begränsningar. När designern står inför en sådan oändlig 
informationskälla kan en överväldigande designkomplexitet upplevas (Stolterman, 
2008). Designkomplexitet är ingenting som går att mäta på ett objektivt sätt och det 
går inte argumentera för att ”den här situationen har högre designkomplexitet än 
den där”. Anledningen till det är att det är designerns subjektiva upplevelse av 
komplexitet som styr över designkomplexiteten. Upplevelsen styrs av en specifik 
situation som är i relation till ett visst syfte och som i sin tur är i relation till de 
färdigheter, kompetens och erfarenhet som designern besitter (Stolterman, 2008). 
Detta betyder att en designer kan uppleva en viss designsituation som komplex 
medan en annan inte alls upplever den komplex. En bra design kan aldrig beskrivas i 
riktlinjer och därför måste en designer ha ett väl utvecklat omdöme för att kunna ta 
sig an varje ny designsituation på ett unikt sätt (Löwgren & Stolterman 2004). 
 
Den riklighet som ingår i komplexitet gör att den inte bara för med sig problem utan 
även ger positiva upplevelser. Under rätt omständigheter kan möten med 
komplexitet ge oss positiva upplevelser genom utmaningar och estetiska 
upplevelser. Det sporrar och hjälper oss att utveckla våra förmågor, ambitioner och 
till och med driva oss att utveckla våra sinnen och karaktärer (Stolterman, 2008). 
Det är uppenbarligen någonting fängslande med komplexitet då den utgör en 
utmaning, någonting vi kan utforska och uppleva, någonting vi kan försöka att lära 
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oss, bemästra och som kan skicka iväg oss i oväntade riktningar, likt ett äventyr 
(Stolterman, 2008). 

2.4 Mentala modeller 

Begreppet “Mental Modell” uppstod inom fältet för kognitionsvetenskap där det 
används för att beskriva en organisms “inre bild” av en extern verklighet och 
organismens alternativ till möjliga handlingar i denna verklighet (Johnson-Laird, 
1980). Detta är det traditionella sättet att använda begreppet “Mental Modell” och 
det skiljer sig från den definition vi väljer att använda i denna uppsats. Indi Young 
(2008) presenterar en Mental Modell som en representation av människors 
beteende. Det är ett affinitetsdiagram som är baserat på etnografiskt insamlad data. 
Fördelen med denna typ av Mentala modeller är att de ger en djup förståelse för 
människors motiveringar och tankeprocesser, tillsammans med det emotionella och 
filosofiska landskap som de befinner sig i. Detta blir användbart i situationer där en 
människa skapar produkter som skall användas av andra människor. Att designa 
någonting kräver att du som designer har fullständig förståelse för vad en annan 
person vill uträtta. Du behöver veta vad personens mål är och vilka procedurer och 
filosofier denne följer för att uppnå dem (Young, 2008). Mentala modeller är ett sätt 
att visuellt illustrera dessa mål, procedurer och filosofier, samt hur de kan 
tillgodoses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mental modell skapas genom att studera och prata med människor, om deras 
behov, tankar och känslor när de arbetar med en situation som påverkas genom den 
produkt som du som designer skall skapa. För att skapa modellen analyseras det 
material som samlats in via intervjuer och delas in i grupper, som organiseras från 
“bottom up” till en modell. Allt eftersom undersökningen fortgår identifieras 
liknande “tasks” från olika intervjuer. Dessa grupperas tillsammans i staplar 
(benämns som “torn”), som i sin tur placeras i grupper vilka representerar olika 
kognitiva områden (mental spaces). Tillsammans utgör staplarna och områdena den 

Figur 2. Beskrivning av en mental modell. 
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övre delen av en mental modell (se figur 6) (Young, 2008). Den undre delen av en 
mental modell visar de funktioner som produkten är tänkt att besitta. Vanligtvis 
utgår den undre delen från färdiga idéer om funktioner som sedan matchas mot den 
övre delen av modellen. Funktioner som inte passar för att tillgodose identifierade 
behov förkastas. På så vis skapas en visuell presentation som beskriver vilka 
funktioner som tillgodoser vilka behov och eventuellt om några behov inte täcks av 
de tänkta funktionerna (Young, 2008). Vi identifierar designers behov under 
designprocessen (den övre delen av modellen) och presenterar förslag på hur dessa 
behov kan tillgodoses (den undre delen av modellen). Vi formulerar en designidé 
baserad vår studie. 

2.5 Designprocess 

Det finns många teorier som på olika sätt försöker förklara vad design egentligen är 
och de fokuserar oftast på en specifik aspekt av design, så som kreativitet, 
samarbete, estetik, etik, analytiskt- eller visuellt designtänkande. Designprocessen 
är för komplex och varierande för att en teori eller modell ska vara heltäckande och 
detta är något som designers måste ha i åtanke när de påbörjar en designprocess 
(Löwgren & Stolterman, 2004). Några karaktärsdrag inom en designprocess är 
exempelvis den ständiga växlingen mellan detalj och helhet samt det konkreta och 
det abstrakta. I en designsituation är det för designern nödvändigt att snabbt röra 
sig mellan idé och “designsituationens konkreta verklighet” (Löwgren & Stolterman, 
2004). Detta kan tolkas som att designprocessen inte skapats på ett bra sätt, men 
det är nödvändigt och naturligt att arbeta på det sättet när det kommer till design.  
 
Figur 5 visar hur en generell övergripande designprocess kan se ut. De 
grönmarkerade fälten är de delar av designprocessen som vår studie riktas mot. 
Pilarna mellan “Idé” - “Skiss” - “Prototyp (Lo-Fi)” och “Prototyp (Lo-Fi)” - “Prototyp 
(Hi-Fi)” illustrerar att arbetet kan vara iterativt mellan dessa faser. Skissande kan 
växlas med användande av designverktyg och designverktyg som typiskt används 
för “Lo-Fi” prototyper kan även brukas för “Hi-Fi” prototyper och tvärtom. 

 

Figur 3. Modell över hur en designprocess kan se ut. 
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Figur 4. En designprocess utefter Buxton (2007) 

Figur 6 ovan förtydligar vad som faktiskt sker under de olika faserna i en 
designprocess. Projekt startar med någon form av idé som behöver utvecklas och 
undersökas. Detta sker under “Skiss/Koncept” (det expansiva) stadiet. Idéer 
utvecklas och utforskas fram till den tidpunkt då det beslutas vilken idé som skall 
användas för att skapa en prototyp. “Prototyp” fasen av ett projekt är av en annan 
karaktär än “Skiss/Koncept” fasen. Istället för att expandera och skapa flera olika 
idéspår som skall utforskas förfinas enskilda idéer till en prototyp som slutligen är 
tillräcklig för att omsättas i produktion (Buxton, 2007). 
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 Metod 3

Denna undersökning är i grunden praktiskt orienterad, eftersom den bygger på en 
studie av designers praktiska arbete. Vi ville undersöka hur designverktyg bör 
utformas för att stödja designers när de designar applikationsgränssnitt för tablets. 
Tablets i den bemärkelse som vi känner dem idag, är en ny produkt som inte funnits 
på marknaden i mer än några år [2]. Det i sin tur indikerar att det inte funnits tid att 
bedriva och publicera någon större mängd forskning för utveckling av dem. Vad vår 
studie indikerat är dock att det saknas explicit stöd i form av designverktyg som 
riktas mot design av applikationsgränssnitt för tablets.  

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

För att svara på vår fråga valde vi att prata med designers som arbetar med att 
utveckla applikationsgränssnitt till tablets med stöd av designverktyg. Vi valde att 
presentera undersökningens resultat med hjälp av Indi Youngs (2008) bok om 
mentala modeller. Mentala modeller kan användas för att beskriva människors 
handlingar, tankar och känslor i specifika situationer. Genom att skapa en mental 
modell kunde vi beskriva designers arbetsprocess. Med förståelse för designers 
arbetsprocess kunde vi också förstå deras behov, kartlagt vid specifika tillfällen. 
Mentala modeller användes för att visualisera studiens resultat. Vi bestämde oss 
tidigt i arbetsprocessen för att utgå från Youngs mentala modeller för att undersöka 
designers praktiska arbete och svara på frågan. Vi ansåg att detta arbetssätt 
lämpade sig väl för att kunna generera ett svar som tillgodoser undersökningens 
båda syften samtidigt som det utgör ett försök att handskas med designkomplexitet. 
En undersökning som utgör grunden för en kandidatuppsats behöver följa en 
etablerad vetenskaplig undersökningsmetod (Denscombe, 2009). Vi valde att 
genomföra en kvalitativ studie som inspirerats av Grundad Teori (GT).  

Den främsta anledningen till att vi valde att inspireras av GT är att GT och Youngs 
mentala modeller har många likheter i sitt utförande gällande både synsätt och det 
praktiska genomförandet. Därför ansåg vi det lämpligt att inspireras av GT för att 
genomföra undersökningen samtidigt som det gav oss möjlighet att presentera 
svaret enligt Youngs (2008) metod i form av en mental modell. Den främsta 
motivationsfaktorn för detta tillvägagångssätt bottnar i det som skall undersökas. 
Eftersom tablets är en ny produkt som inte funnits tillgänglig för användare i mer än 
några år [3] finns det begränsat med tidigare forskning att förlita sig på. I situationer 
som dessa är det lämpligt att använda GT som syftar till att generera resultat från 
kvalitativ data och med det empiriska materialet på ett tydligt sätt illustrera 
resultatets framträdande (grundade) koppling till det empiriska materialet (Glaser, 
2002). Vi använder GTs grundläggande principer, så som konceptualisering, 
kategorisering och filosofin att det empiriska materialet utgör basen för vårt 
resultat (Glaser, 2002) vilket vi anser stämmer överens med Youngs (2008) metod 
för att skapa mentala modeller. Eftersom undersökningen utgår från ett grundat 
angreppssätt och dess primära resultat formuleras i en beskrivning av praktiken 
skapar vi en överblick som på ett enkelt sätt visar designers behov när de skapar 
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applikationsgränssnitt till tablets, baserad på designers egna arbetsprocesser. Vi 
valde att kombinera en praktiskt orienterad metod (mentala modeller) med en 
vetenskapligt accepterad metod (GT). Detta för att bedriva kvalitativa studier av 
praktiskt arbete och för att genomföra en studie som potentiellt tacklat 
designkomplexitet på ett nytt sätt.   

GT är ett välanvänt metodval i mindre projekt som använder kvalitativa 
datainsamlingar, för att studera interaktion och forskning inriktad på särskilda 
miljöer (Denscombe, 2009). Den miljö som våra studier riktas mot är designers som 
använder designverktyg och vilka av deras behov som ej tillgodoses av befintliga 
designverktyg. Genom att ta reda på hur designers arbetar med designverktyg, samt 
hur de själva anpassar verktygen för att stödja deras arbete, kunde vi beskriva vilka 
behov som inte tillgodoses av designverktygen i form av en mental modell.  För att 
ta reda på vilka behov som inte tillgodosågs utgick vi från de tre grundläggande 
frågor som GT-studier bör utgå och itereras kring (Glaser, 2002). Vad är det som 
händer? Vilka är de huvudsakliga problemen för användarna av det som studeras 
och hur försöker de lösa dessa problem? För att svara på dessa frågor genomförde vi 
intervjuer med designers som arbetar med att skapa applikationsgränssnitt till 
tablets med stöd av designverktyg. Vår studie utgår från de tre större frågorna och 
samtliga intervjufrågor är formulerade utifrån dem. 

3.2 Litteraturstudien 

Studien inleddes med en litteraturstudie med syfte att styrka studiens relevans och 
skapa en helhetsbild av de områden som tillsammans utgör kärnan av vår studie. 
Litteraturkapitlet fungerar som en områdesbeskrivning för de ämnen som 
tillsammans utgör grunden för vår studie. Genom att studera litteratur inom dessa 
områden och presentera relevant fakta i litteraturkapitlet skapade vi själva ramen 
för vår studie. Vid utförande av GT är det nödvändigt att undvika påverkan från 
tidigare litteratur genom att inte fördjupa sig allt för mycket inom den eftersom 
detta potentiellt kan påverka forskaren i både datainsamlingen och analysen. Att 
genomföra en omfattande litteraturstudie innan emergenta kärnkategorier 
identifierats är direkt motsägelsefullt mot GTs grundläggande filosofi - att låta 
resultatet framträda ur emergent data, inte från bevarade teorier (Glaser, 2004). 

3.3 Förstudien 

Samtidigt som vi genomförde litteraturstudien utförde vi en initial intervju med en 
designer från ett företag som arbetar med applikationsutveckling. GT bygger på 
iterativa undersökningar som förfinas och riktas efter hand som studien fortgår 
(Glaser, 2002). Syftet med vår initiala intervju var att redan tidigt i undersökningen 
bilda en uppfattning av designers praktiska arbete och stöd i resten av studiens 
utformning. Intervjun underlättade i vårt fortsatta arbete med litteraturstudien 
eftersom resultatet av den i vissa avseenden kunde vägleda vid formuleringen av 
frågor till nästkommande intervjuer, vilket varit ett genomgående tema för hela 
undersökningen. Efter vardera intervjun har vi analyserat vårt material för att 
undersöka om frågorna behövt omformuleras för att förbättra nästkommande 
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intervjusession. Den initiala intervjun gav oss även möjlighet att prova oss fram i 
rollen som intervjuare, i och med dess informella karaktär. Denna initiala intervju 
indikerade att vår studie var relevant. Eftersom en representant från branschen 
uttryckte att det fanns aspekter som skiljer tabletapplikationsutveckling från dess 
närmaste släkting smartphonen. Tablets har andra navigationsmöjligheter och 
används på andra sätt, i andra situationer. Förstudien indikerade att 
litteraturstudiens problematisering var relevant, då den stämde överens med, i 
detta fall en designer som arbetar inom området. 

3.4 Studien 

3.4.1 Urval 

Tabell 1 

Tabellen ovan visar vilka respondenter vi har intervjuat och vilken roll de haft på 
sina respektive arbetsplatser. Dessa respondenter kom vi i kontakt med främst via 
Kårens arbetsmarknadsdag men också via deras webbplaster.  

3.4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer genomförs med en färdig frågelista, med ämnen som 
skall beröras i intervjun. Dock är intervjuaren inställd på att vara flexibel när det 
gäller ämnens ordningsföljd och vilket är ännu mer betecknande, att låta 
respondenten utveckla sina idéer och tala utförligt om de ämnen som intervjuaren 
tar upp. Svaren är öppna och betoningen ligger på respondenten (Denscombe, 
2009). Vår intervjuguide består av semistrukturerade intervjufrågor som 
kompletteras med följdfrågor. För att intervjuerna skulle fortlöpa på ett naturligt 
sätt är de strukturerade efter ett mönster där frågorna börjar med att behandla 
bredare områden inom designerns arbete för att gradvis bli mer precisa. Slutligen 
berör frågorna praktiskt arbete med designverktyg. Anledningen till att vi 
formulerat semistrukturerade intervjufrågor är strävan att respondenterna skall 

 Företag Antal 
anställda 

Roll Ålder Plats 

Respondent 1 IT-konsultföretag Ca 30 000 Programmerare/designer 20-25 Göteborg 

Respondent 2 Applikations-
utvecklingsföretag  

Ca 2 Designer 25-30 Halmstad 

Respondent 3 Skapar interaktiva 
historier för barn 
& ungdomar 

Ca 4 Interaktionsdesigner 25-30 Stockholm 

Respondent 4 Applikations-
utvecklingsföretag 

Ca 2 Utvecklare 25-30 Halmstad 

Respondent 5 Reklambyrå Ca 4000 Interaktionsdesigner 30-35 Göteborg 
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inta en aktiv berättande roll under intervjuerna. På så vis kan vi lättare skapa en 
uppfattning av designers tankar och känslor när de arbetar med att skapa 
applikationsgränssnitt för tablets. 

3.4.3 Skapande av intervjufrågor 

När vi formulerade de frågor som utgjorde grunden för våra intervjuer utgick vi från 
de tre grundläggande frågor som GT-forskning bygger på; Vad är det som händer? 
Vilka är de huvudsakliga problemen för användarna av det som studeras och hur 
försöker de lösa dessa problem (Glaser, 2002). Dessa frågor leder till grunderna i 
vårt operationaliseringsschema. Som tidigare nämnt valde vi att prata med 
designers som arbetar med applikationsgränssnittsutveckling för tablets. För att 
formulera ett svar som grundas i empiriskt material ansåg vi det lämpligt att 
behandla hela designprocessen i våra undersökningar, dock med fokus på de 
moment som redan innefattar designers användande av designverktyg. Genom att 
granska hela designprocessen hade vi möjlighet att eventuellt identifiera moment 
som kunde underlättas eller påskyndas genom användande av designverktyg. 
Samtidigt som frågornas formulering är baserad på grundläggande idéer inom 
forskningsansatsen GT ville vi inte mista karaktäristiska drag från 
tillvägagångssättet som beskrivs av Young (2008). Young erbjuder inte explicita 
frågeställningar att utgå från så som erbjuds av GT. Istället kan Youngs (2008) 
rekommendationer för genomförande av intervjuer beskrivas som riktlinjer för hur 
den individ som genomför undersökningen bör förhålla sig till intervjuerna och det 
material som samlas in. Vidare kretsar Youngs (2008) metod kring bearbetning och 
strukturering kring den empiri som samlats in. 

GT uppmanar till anpassning av intervjufrågor efter hand som empiriskt material 
samlas in och formar resultatet (Glaser & Strauss, 1967; Orlikowski, 1993). Young 
(2008) uppmanar forskare att försöka se på situationer så som användaren gör. För 
att göra det rekommenderar Young (2008) formuleringar i form av verb, så som de 
används av de personer som deltar i intervjuerna. Detta återkommer när den 
mentala modellen skapas och behöver inte explicit påverka formuleringen av 
frågorna men det är en aspekt som påverkat hur vi formulerat våra frågor. 

3.5 Operationaliseringsschema 

Ett operationaliseringsschema skapades och användes för att underlätta för oss när 
vi skulle formulera intervjufrågor. Operationaliseringsschemat kan betraktas som 
en visuell representation av hur vi angriper problematiken i vår frågeställning. För 
att granska hela designprocessen (till vänster i bild, figur 7) utgick vi från de tre 
grundläggande frågorna inom GT. Dessa frågor bröts sedan ned till underfrågor som 
tillsammans utgör övergripande frågeområden som anpassats för att svara på 
respektive grundfråga inom GT i det kontext som vår undersökning utförs i. Från 
operationaliseringsschemat formulerades sedan de intervjufrågor som användes i 
den första intervjun. Genom att utgå från de frågor som beskriver GTs tre 
grundläggande frågor minskade vi möjligheten att vi missade någon viktig aspekt 
som är nödvändig för att svara på frågeställningen. 
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3.6 Genomförande 

Insamlingen av empiriskt material inleddes med den informella intervju som 
genomfördes parallellt med litteraturstudien. Denna intervju gav oss möjlighet att 
öva våra intervjufärdigheter och dessutom skapa en bättre bild av det område som 
studien behandlar. De frågor som användes i denna intervju var hastigt skapade och 
följde inte något konkret vetenskapligt tillvägagångssätt men lyckades ändå fylla sin 
funktion, att initiera processen (se bilaga 1).  

De frågor som användes i efterföljande intervju var baserade på den process som 
beskrivs tillsammans med operationaliseringsschemat, som i sin tur, delvis bygger 
på förstudien. Den första “skarpa” intervjun som genomfördes var med en person 
som inte enbart arbetar med gränssnittsutveckling. Det var en deluppgift som inte 
låg i fokus i personens arbetsbeskrivning. Vårt första intryck var att denna person 
inte var optimal för vår studie men denna bild har förändrats efter hand som 
studien fortskridit. Det har visat sig i våra studier att det är vanligt förekommande 
att designers inte renodlat arbetar med gränssnittsdesign. Det krävs även av dem att 
de arbetar med den kodning som medföljer den typen av arbete. Därför anser vi nu 

 

Figur 5. Operationaliseringsschema 
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efter att studien genomförts att respondenten var högst lämplig för vår studie, då 
det är precis den här typen av personer som vår undersökning potentiellt kan 
hjälpa. Personer som arbetar med designverktyg för applikationsgränssnitt, under 
stor tidspress (se bilaga 2). 

Baserat på den första intervjun valde vi att lägga till frågor i intervjuguiden som 
fokuserade på skisser (Skisser/LoFi/Idégenerering) av designprocessen, eftersom 
det blivit tydligare för oss att det är här som designers (baserat på den första 
intervjun) har störst användning av designverktyg. Denna typ av förändring av 
intervjuguiden är fördelaktig för studier som bedrivs enligt GT (Glaser & Strauss, 
1967; Langley, 1999; Orlikowski, 1993 & Glaser, 2002). Därför tillämpade vi det i 
vår studie, eftersom vi bedrev en GT-inspirerad studie av empiriskt material. Detta 
fokus på skisser har följt med genom hela studien och har tagit större plats än övriga 
delar av designprocessen (se bilaga 3).  

Den tredje intervjun ägde rum via programmet Skype. Detta innebar vissa 
förändringar för oss som intervjuare, eftersom vi inte befann oss på samma plats 
som respondenten. Den person som vi intervjuade utvecklade en annan typ av 
applikationer än de som tidigare deltagit. Designprocessen var annorlunda och 
under intervjuns gång beslutade vi att formulera om de frågor som var specifikt 
riktade mot skissande eftersom det inte stämde överens med personens arbetsgång 
och terminologi. Denna person skapade inte gränssnittselement själv, istället 
skapades dessa i samverkan med andra då denna person ansvarade för 
interaktionen. De applikationer som personen var delaktig i att skapa liknar spel 
eller interaktiva, grafiska noveller och skiljer sig från den typ av applikationer som 
tidigare respondenter arbetat med (se bilaga 4). 

I den fjärde intervjun träffade vi en person som inte är direkt praktiskt involverad i 
gränssnittsdesign utan fungerar som ett “bollplank”. Det gav oss möjlighet att få ta 
del av ytterligare ett perspektiv av designprocessen. Detta innebar att 
intervjuguiden formades efter den roll som respondenten hade inom sitt företag. 
Detta innebar att intervjun inte kretsade kring användning av designverktyg 
eftersom personen inte använde sådana verktyg under den del av designprocessen 
som vår studie fokuserar på. Istället använde personen designverktyg under vad 
som kan benämnas som produktionsfasen av en designprocess. När vi inledde 
studien var vår inställning att vi endast behövde intervjua personer som är 
fullständigt involverade i gränssnittsdesign. Detta är någonting som förändrats 
under studiens gång. Allt eftersom vi insett områdets bredd och mängden olika 
behov vid skapande har vi även förstått att vi behöver ta del av så många olika 
perspektiv som möjligt (se bilaga 5). 

Den femte och sista intervjun genomfördes med en person som huvudsakligen 
arbetat med webbutveckling men även arbetat med utveckling för tablets. Detta 
innebär givetvis att respondenten har ett särskilt perspektiv vilket välkomnats i vår 
studie. Denna intervju förtydligade främst hur iterativa och komplexa 
designsituationer kan vara. Dessutom beskrevs skillnaden på att skissa med penna 
och papper jämfört med att använda designverktyg för liknande uppgifter. 
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Intervjuguiden genomgick inte någon nämnvärd förändring inför denna intervju 
eftersom vi ansåg att studien hittat sin riktning. Det indikerade att studien började 
nå någon form av mättnad (se bilaga 6). 

Samtliga intervjuer som genomförts har med respondenternas godkännande spelats 
in för att vi i efterhand skulle ha möjlighet att gå igenom materialet. Det har även 
innan intervjuerna ägt rum avtalats vilka restriktioner som finns för användande av 
materialet. Denscombe (2009) förespråkar att respondent och intervjuare skapar 
någon form av avtal gällande det material som samlas in. I vissa situationer har vi 
inte kunnat få svar på frågor eftersom de berörde projekt som bedrevs under tiden 
som intervjun ägde rum och därmed var hemligstämplade. Detta var vi tvungna att 
visa hänsyn till och bad därför respondenterna att svara på frågan, relaterat till ett 
tidigare projekt istället. 

3.7 Konceptualisering av empiriskt material 

3.7.1 Identifiera ”tasks” 

Efter hand som intervjuerna genomförts har det inspelade materialet transkriberats 
(skrivits ned ordagrant, med notationer för betoningar, kroppsspråk och pauser). 
Efter att en intervju transkriberats fanns det möjlighet att “kamma dem” efter 
“tasks”. Young (2008) beskriver detta som det naturliga nästkommande steget i 
processen att skapa en mental modell. Alla “tasks” som identifierats associerades 
med en siffra, detta för att vardera “task” skall vara enkel att hitta i 
transkriberingarna. En “task” behöver inte alltid stå i klartext i en transkribering. 
“Tasks” formuleras som verb, i nutid och gärna i en form så att den som skapar den 
mentala modellen uttrycker sig som att det är denne person själv som utför 
handlingen. Mening med denna typ av formulering är att personen som skapar en 
mental modell skall sätta sig in i användarens situation, till så hög grad som möjligt 
(Young, 2008). Det går att identifiera “tasks” från en beskrivning. Denna beskrivning 
är i all enkelhet ett citat från respondenten. Meningen med att formulera om ett citat 
till en “task” är att det skall bli lättare att hantera informationen under analysen. 
Alla “tasks” behöver således kopplas till ett citat från en transkribering, genom hela 
processen (Young, 2008). Detta har vi gjort genom de siffror som placerats i 
transkriberingarna, genom att inkludera denna siffra i samtliga följande analyssteg 
kunde vi hela tiden snabbt gå tillbaka till transkriberingarna för att jämföra “tasks” 
med dess ursprungs-citat. Istället för att inkludera citat genom hela 
analysprocessen. För att separera “tasks” från de olika intervjuerna från varandra, 
använde vi post-it lappar med olika färger. En färg fick representera en intervju. 
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Figur 6. Berkrivning av användning av post-its. 

Tabell 2 

Intervju Antal ”tasks” 

A Ca 45  

B Ca 25 

C Ca 55 

D Ca 55 

E Ca 100 

Statistik över tasks från de olika intervjuerna. För att undvika att någon respondent 
identifieras i materialet presenteras inte intervjuerna i ordningsföljd. 

3.7.2 Gruppering av “tasks” 

Efter att vi identifierat “tasks” från transkriberingarna kunde vi påbörja skapandet 
av en mental modell som illustrerar designers arbete i designprocessen. Arbetet 
med att gruppera liknande “tasks” är tidskrävande, på grund av den stora mängden 
“tasks”. Det är också det som är styrkan med mentala modeller (Young, 2008). När 
“tasks” grupperades i denna modell var det två centrala parametrar som styrde 
grupperingen. Dels affinitet, “tasks” som innebar likartade handlingar placerades 
tillsammans. Dessutom placerades “tasks” i en kronologisk ordning, eftersom 
modellen skulle illustrera en process. En process är någonting som sker över tid och 
behöver därför presenteras i en ordning. Eftersom modellen skapas “bottom-up” där 
skaparen utgår från de minsta byggstenarna (“tasks”) och grupperar dem efter hand 
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så framträder en struktur av sig själv. Strukturen är en bi-produkt av datan (Young, 
2008). När grupperingen börjat leda till samlingar med “tasks” som relaterade till 
varandra kunde vi börja namnge dessa samlingar (mental spaces). Inom en “mental 
space” finns en samling med “torn” som består av en eller flera “tasks”. “Tasks” som 
utförs i början av designprocessen och som innebar samma typ av handling 
placerades i samma “torn”. De “torn” som bestod av “tasks” som utförs i början av 
projekt samlades i en grupp (mental space) som sedan namngavs som 
“Projektstart”. Ett exempel på ett “torn” som befinner sig i “Projektstart” består av 
två “tasks”: “Ta emot brief” och “ta emot krav” från kund. Tillsammans bildar dessa 
“tasks” en “atomic task” eftersom dess innebörd är tillräckligt lika varandra för att 
placeras tillsammans. Samlingar med “torn” som utgör en “mental space” har alla att 
göra med samma mål eller utspelar sig kring samma tidpunkt (se figur 7) (Young, 
2008). På detta vis grupperades samtliga “tasks”. Arbetet var iterativt och det 
innebar att alla “torn” och “tasks” granskats och placerats om flera gånger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med denna initiala mentala modell över designprocessen var att tillgodose 
studiens första syfte. Det gav oss även en överblick av det empiriska material som 
samlats in. På så vis kunde vi tydligt se var fokus legat i intervjuerna. Gruppen 
(mental space) som vi valt att namnge som “Prototypa” innefattar “tasks” som utförs 
med designverktyg (eller i samband med det arbetet) efter “Skiss” stadiet i 
designprocessen. Det är här det största antalet “tasks” samlats vilket vi själva tolkar 
som positivt eftersom målet varit att fokusera undersökningen mot denna del av 
designprocessen för att svara på vår fråga. De “tasks” som finns inom denna “mental 

Figur 7. Fotografi på den mentala modellen som beskriver designprocessen, i post-itform. 
“Tasks” är grupperade kronologiskt och enligt affinitet för att illustrera designprocessen. 
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space” är delvis de “tasks” som vi utgått från när vi genomförde analysen. Eftersom 
arbetet med designverktyg är iterativt och sammansatt med skissande kunde vi inte 
lämna “tasks” som hamnat i “mental-spaces” “Skissa” och “Undersök idé/koncept” 
(Som i sig är starkt kopplat till “skissa”) i den mentala modellen över 
designprocessen, då dessa potentiellt hade relevans för arbetet med designverktyg. 
“Tasks” från “Skissa” och “Undersök idé/koncept” som bedömdes att inte vara 
kopplat till arbetet med designverktyg lades åt sidan. 

3.7.3 Mental modell  

Med en mental modell såg vi möjligheten att tillgodose undersökningens båda syften 
formulerade i en och samma modell. Den övre delen av den mentala modellen hade 
potential att beskriva designers praktiska arbete och tankesätt när de arbetar med 
att skapa applikationsgränssnitt för tablets. Den undre delen av den mentala 
modellen kunde potentiellt beskriva vilka funktionskrav som behövdes för att 
tillgodose de behov som identifierats i den övre delen av modellen. Dessutom såg vi 
en möjlighet att tydligt kunna illustrera hur specifika funktioner tillgodoser 
specifika behov i designers arbetsprocess. 

För att inte påverkas av tidigare strukturer som identifierats i den mentala modell 
som beskriver designprocessen valde vi att börja helt från början, med de “tasks” 
som återstod. Detta innebar att vi samlade alla “tasks” i en hög utan någon inbördes 
ordning och inledde det rigorösa arbetet med att gruppera dem enligt affinitet. Efter 
hand som grupperingen ägde rum plockade vi bort de “tasks” som inte var av 
relevans för denna modell men som utspelat sig under antingen “Undersöka 
idé/koncept”, “Skissa” eller “Prototypa” grupperna från den tidigare modellen.  

Modellen som beskriver designprocessen är uppbyggd efter en kronologisk ordning. 
Det vill säga den har en början och ett slut. Det är ett sätt att strukturera en mental 
modell, med fokus på när olika handlingar sker i förhållande till varandra. Ett annat 
sätt att bygga sin mentala modell utgår från att helt och hållet gruppera “tasks” 
enligt affinitet (Young, 2008). När vi gick vidare med arbetet och gjorde vad som kan 
kallas för en “in-zoomning” av “Undersöka idé/koncept”, “Skissa” och “Prototypa” 
använde vi endast de “tasks” som placerats i dessa “mental-spaces”. Nästa steg var 
att bygga en ny mental modell med de “tasks” som återstod. Syftet med denna andra 
mentala modell var att skapa en grund för att kunna tillgodose studiens andra syfte.  

Young (2008) beskriver hur grupperingar och mönster växer fram efter hand som 
sorteringen äger rum. Ett resultat av denna sortering är “torn” som i sin tur består 
av “tasks” och “atomic tasks” (en sammansättning av “tasks” med lika innebörd). 
Efter att vi genomfört den initiala sorteringen och tornen identifierats kunde vi se 
fyra större grupper. Dessa namngavs som: “Designkoncept-Skissa”, 
“Designbeslut/kommunikation”, “Prototypa” och “Göra egna lösningar”. Dessa 
grupper presenteras inte i kronologisk ordning, eftersom de alla innefattar 
aktiviteter som är djupt sammanvävda med varandra (se figur 8). 
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Figur 8. Fotografi från arbetet med att skapa den mentala modellen. Bilden visar 
grupperingen av “tasks” helt enligt affinitet. 

Det var dessa fyra områden som senare namngav de fyra “mental-spaces” som den 
mentala modellen består av (se bilaga 6). 

3.8 Metodkritik 

Den fråga som undersökningen utgått ifrån efterfrågar fördelaktiga sätt för 
designverktyg att stödja designers när de utvecklar en specifik typ av artefakt. För 
att ta reda på det behövde vi prata med personer som praktiskt arbetar med 
designverktyg för att skapa den typ av artefakter som frågan riktas mot. Genom att 
prata med dem och få reda på olika problemsituationer och behov kunde vi 
potentiellt identifiera sätt att tillgodose behoven. Denna typ av studie klassas som 
en kvalitativ studie och vi menar att frågan i sin natur bör undersökas genom en 
kvalitativ studie.  

Vårt specifika metodval, kombinationen av GT och Indi Youngs (2008) mentala 
modeller är inte det enda sättet att tackla problematiken i studien. Studien skulle 
kunnat bedrivas enligt traditionella kvalitativa studier men vi såg en möjlighet att 
försöka behandla situationens komplexitet på ett icke traditionellt sätt. Studien är 
praktiskt orienterad och resulterar i ett praktiskt orienterat svar, en mental modell 
som beskriver designers arbetssätt och behov när de designar 
applikationsgränssnitt för tablets. Designsituationer är komplexa (Cross, 2006 & 
Stolterman, 2008). Vår metod är en sammansättning av en vetenskapligt accepterad 
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forskningsansats (GT) (Langley, 1999) och en praktiskt fokuserad 
undersökningsmetod (mentala modeller, som de beskrivs av Young (2008). Delvis 
valdes denna metod för att den lämpar sig för att genomföra den studie som vi ville 
göra men även eftersom den gav oss en möjlighet att försöka hantera 
designkomplexitet med en praktisk metod.    

Kvalitativa studier kritiseras ofta för dess subjektivitet och GT-studier är inget 
undantag. Metoden i sig bygger på subjektiva studier. Det vill säga forskare studerar 
en mindre representation, ibland endast särskilda fall. På grund av denna 
subjektivitet har GT studier anklagats för att inte kunna användas för att 
generalisera ett resultat. Studierna är detaljerade och sak-specifika vilket i särskilda 
avseenden är fördelaktigt. Att generalisera från en liten representation är enligt 
statistisk generalisering fel att göra. Dock är inte detta det enda sättet att skapa 
generaliserande teorier. Yin (1989) skiljer på “analystic generalization” och 
“statistical generalization” eftersom statistisk generalisering utgår från en 
representationsgrupp från befolkningen. Analytisk generalisering utgår från 
teoretiska koncept och mönster som identifierats i empiriskt material. En annan 
kritik som riktas mot studier av denna karaktär fokuserar även den på det faktum 
att den teori som genereras är baserad på studier av få fall eller incidenter och kan 
därför påverkas av forskarens egna föreställningar. Detta behöver inte 
nödvändigtvis vara fallet. Eisenhardt (1989) argumenterar för motsatsen. Genom att 
iterativt jämföra mellan olika platser eller situationer, metoder, bevis och litteratur 
som karaktäriserar denna typ av forskning kan forskarens sinne öppnas och på så 
vis generera teori som påverkas i en mindre grad än teori skapad med 
inkrementella studier. 

Denscombe (2009) beskriver tre huvudsakliga syften med att kombinera olika 
vetenskapliga metoder. Det första; att validera forskningsfyndens träffsäkerhet 
(triangulering), att kontrollera snedvridning i forskningsmetoderna och att utveckla 
forskningsargument. Inom ramarna för det tredje syftet “Att utveckla 
forskningsargument” finns ett resonemang gällande metoders möjlighet att 
kompensera andra metoders svagare sidor. Detta resonemang är tillämpbart på vår 
studie. Som tidigare nämnt är inte Youngs metod en vetenskapligt etablerad 
forskningsmetod utan den är utvecklad för praktiker som skapar artefakter. I detta 
sammanhang väljer vi att formulera metodens brist på vetenskapligt stöd som dess 
svaghet. Detta kompenseras av GTs bakgrund som en etablerad 
undersökningsmetod. GT är en krävande forskningsmetod både vad gäller 
svårighetsgrad och resurser. Detta ser vi som GTs svaghet i denna situation. Youngs 
mentala modeller hade potential att hjälpa oss att hantera den komplexa situation 
som uppstår efter att det empiriska materialet samlats in. På så vis anser vi att de 
båda metoderna kompenserar varandra utan att kompromissa den andres 
tillvägagångssätt.  
 
Traditionell GT syftar att resultera i en teori av något slag (Glaser & Strauss, 1967). 
Vår undersökning skiljer sig från traditionella GT studier både i utförande och i 
resultat. Vi nyttjar karaktäristiska drag inom GT så som kategorisering, 
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konceptualisering, de tre grundläggande undersökningsfrågorna och filosofier 
gällande databehandling. Enkelt sagt används GT som datainsamlingsmetod, det vill 
säga för att samla in, strukturera och kategorisera det empiriska materialet, med 
överensstämmande inslag från Youngs (2008) metod för att skapa mentala 
modeller. Ingen av metoderna har behövt kompromissas för att tillåta utförandet av 
den andre. Vi anser att Youngs (2008) tillvägagångssätt, satt i rådande kontext bör 
betraktas som ett sätt att formulera resultatet av en undersökning som bedrivits 
som en kombination av de båda undersökningsmetoderna. Således resulterar inte 
undersökningen i en vetenskaplig teori, vilket den skulle gjort om vi genomfört en 
traditionell GT-studie (Glaser & Strauss, 1967). 
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 Resultat och analys 4

Detta kapitel presenterar “tornen” i den mentala modell som konstruerats av “tasks” 
vilka beskriver vad designers gör. Samtliga “torn” är fördelade i olika “mental 
spaces” vilka representerar olika kognitiva områden för designers. De “mental 
spaces” som identifierats är: ”Designkoncept - Skissa”, ”Kommunicera/ 
Designbeslut”, ”Prototypa” och ”Göra egna lösningar”. Alla “tasks” i modellen har sitt 
ursprung från citat från intervjuerna. Därför presenterar vi här exempel på citat som 
ligger till grund för “tornen”. Tillsammans med vardera “torn” presenteras 
eventuella förslag på funktionalitet för designverktyg som kan hjälpa designers att 
hantera designkomplexitet när de arbetar med att designa applikationsgränssnitt 
till tablets.  

De mörkgröna boxarna på toppen av “tornen” är de namn som vi tilldelat vardera 
“torn”.  Se bilaga 7 för fullständig bild av hela modellen vilken är en digital 
illustration av figur 8 som strukturerades efter Youngs (2008) rekommendationer. 

4.1 Designkoncept - Skissa 

 

 

 

Figur 9. Mental modell över ”mental space” Designkoncept - Skissa 

4.1.1 Skissa analogt 

Designers använder penna, papper och whiteboard för att skapa analoga skisser i 
samband med att de genererar designidéer. Att skissa går snabbt och det är 
förlåtande, det vill säga förväntningarna på skissen är inte lika höga som om arbetet 
skulle ske digitalt. Det är exempel på skissers styrkor.  

“Ja, det är snabbt och det är inte... det är förlåtande på något sätt. Det spelar ingen roll 
om en linje blir sned eller inte. Om du sitter i ett program där du bara kan dra ut en 
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fyrkant och den inte ligger “in-line” med en annan fyrkant, så blir det en sån här... även 
om man inte gör någonting åt det så blir det störande”. 

Vår tolkning är att analoga skisser inte kan ersättas av designverktyg. Som citatet 
förklarar så är analoga skisser förlåtande och det ställs inte lika höga krav på 
skissen. Däremot skulle de eventuellt kunna stödjas av designverktyg. 

4.1.2 Skissa digitalt 

Ett alternativ till att skissa analogt är att använda digitala verktyg men det medför 
vissa konsekvenser. Digitala verktyg har beskrivits som att inte fylla samma 
funktion som analoga skisser. Det finns någonting svårformulerat där som skiljer 
arbetet.  

“Jag har en wacom-platta och jag har möjlighet att använda en sån stylus till iPaden, 
så har jag ju möjlighet att designa mer penna och papper-likt, men det är fortfarande 

så att.. jag vet inte vad det är riktigt, men så fort det blir lite utmaningar med det 
kreativa så halkar jag tillbaka till penna och papper”. 

“Man sitter med en stylus eller en wacom så blir det ändå någon slags “latency” i 
systemet. Det är lite laggigt. Det blir inte exakt som man vill” 

Detta “torn” talar för att analoga skisser inte kan ersättas av digitala verktyg i detta 
ändamål eftersom det behöver gå snabbt och tanken med skissen är inte att det ska 
vara snyggt och prydligt. Att skissa, i det syfte som beskrivits av designers i denna 
studie, ska gå snabbt för att kommunicera idéer och utveckla idéer. Digitala verktyg 
som ersätter analogt skissande fungerar inte i detta ändamål. 

4.1.3 Skissa och utgå från kundunderlag 

Designers utgår ofta från kunders krav, skisser och tidiga idéer när de skissar på 
gränssnitt. 

”Ja, alltså första stadiet så har vi ju den där whiteboardskissen och utgår från tidiga 
skisser från kunden och utgår från hur de har tänkt sig sen skissar vi på whiteboard 

igen och diskuterar” 

”Men man kanske får färdiga designskisser från kunden, men oftast när man tar fram 
egna appar, så utgår jag från en idé och analysen och designen oftast. Sen utifrån de 

krav som finns för appen så tar man fram gränssnittet” 

Vi ser ingen direkt funktion som skulle kunna stödja detta då det redan stöds av 
extern mjukvara (t.ex. ordbehandlare). Dock kan vi se en nytta i att kunna göra 
noteringar i designverktyget, för exempelvis krav. För att kunna koppla att ett 
specifikt krav har uppfyllts med en viss funktion. 
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4.1.4 Snabbt arbeta om idéer 

Analoga skisser går snabbt att producera och det ställs inte heller samma krav som 
på digitala motsvarigheter, se exempelvis resonemanget under “tornet” “Skissa 
digitalt”. 
 
Vår tolkning är att detta “torn” ytterligare talar för att analoga skisser inte kan 
ersättas av designverktyg. Det skulle eventuellt kunna stödjas av designverktyg. 
Tillämpningen av designverktyg beror mycket på designers personliga arbete och 
vilket typ av applikation som designas. 

4.1.5 Skissa idéer 

Själva syftet med att skissa, stöds redan av analog skiss.  

“Det är just det att, ta fram skisser på olika typer av gränssnitt”. 

“Man kommunicerar med olika skisser, också ändrar man, så det är en iterativ 
process” 

“Oftast när vi ska ta fram en app så brukar vi börja på whiteboarden, skissa lite - 
väldigt grova skisser på ett ungefärligt flöde”. 

Visar att respondenterna skissar för att komma på idéer. Alla respondenter har varit 
positivt inställda till att skissa. Detta understryker ytterligare vikten av att skissa 
analogt vilket är vanligt förekommande bland designers. Designers väljer att börja 
arbetet med gränssnittsdesign med att skissa analogt. Vi tolkar det som att det är 
naturligt för designers att arbeta på detta vis. Främst på grund av de fördelar som 
tidigare nämnts med analoga skisser.  

4.1.6 Anpassa skiss efter syfte 

Detta “torn” visar att designers behöver vara medvetna om vilka begränsningar som 
medföljer när de designar för specifika plattformar.  

”Det är väl såhär att det är jättelätt att skissa upp ett gränssnitt. Jag menar man kan 
ju rita vilket häftigt gränssnitt som helst, men man vet inte om begränsningarna på 
plattformen. Jag menar om man ska ta fram en iOS app måste man ju känna till iOS 

plattformen i sig”. 

Designverktyget behöver presentera vad som kännetecknar specifika plattformar. 
Ett designverktyg kan ha olika uppsättningar med verktyg baserat på vilken 
plattform som designas för och vad som skall utföras. 
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4.1.7 Skissa på interaktion 

Respondenterna menar här att de använder digitala designverktyg för att visa hur 
interaktionen i designen kommer att fungera. Beroende på applikationstyp krävs 
det olika verktyg för att påvisa vilken typ av interaktion som avses. 

”Så försöker vi hitta sätt att blanda in interaktion i detta” 

”Det tredje stadiet är att man börjar ”lattja” med interaktion. Att man ska påbörja att 
laborera med vilka interaktiva moment som skall ingå i spelet” 

Vi rekommenderar att designverktyg skall ha möjlighet att på ett effektivt sätt 
illustrera interaktion, eftersom designers aktivt arbetar med interaktion och 
interaktionsflöden redan innan de börjar designa en ”Hi-Fi”-prototyp. 

4.1.8 Anpassa interaktion  

Designverktygets roll gällande anpassning av interaktion varierar beroende på 
vilken typ av applikations-gränssnitt som designas. Olika typer av gränssnitt skapas 
kring olika typer av interaktion och därmed olika strukturer. 

”Är det en kampanjsite eller ett microprojekt av något slag så kommer våra creatives 
in och håller stafettpinnen och vi understödjer med lite traditionell interaktionsdesign” 

”Det är ju typ, från mitt perspektiv så är det ju när databasstruktur inte fungerar med 
interaktionsmönstret som jag designar fram och måste lösa det direkt logiska i att 

överföra min design till en databas som den råkar se ut i detta fallet” 

Verktyget bör vara öppet för alternering av interaktions-illustrationer eftersom 
yttre faktorer påverkar interaktionsbeslut. Att kunna gå tillbaka och korrigera saker 
som påverkas av yttre faktorer och eventuella förändringar anser vi vara viktigt. 

4.1.9 Illustrera interaktionsflöde 

Designers använder exempelvis pilar för att illustrera interaktion i statiska 
prototyper. Samma designer anser att det skulle vara bra att använda gest-ikoner 
för det syftet. 

“Hittills har jag fått använda pilar istället för att visa swipes och så”. 
 

“Gestikoner hade varit bra om man kunde föra in i Balsamiq, för att kunna visa vilka 
olika håll man kan swipea och sånna grejer”. 

En annan designer uttrycker svårigheter vid användande av gestikoner 

”Jag har ett gestbibliotek, men när man lägger på det och idén verkar bra... men när 
man lägger på det på sina skisser, det tar bort… man vet tillslut inte vad som är ett 

element och vad som är gränssnitt” 
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Designers vill illustrera interaktionsflödet i sina skisser och prototyper. Detta gör de 
för närvarande med egna lösningar i form av exempelvis pilar. Designers använder 
illustrationer för att påvisa olika typer av gester. Det råder delade meningar 
gällande dess effektivitet. Syftet med dessa gester är att illustrera interaktion, 
någonting som en utvecklad prototyp inte gör, interaktionen finns där i en sådan. 

Behovet av exempelvis gestikoner hänger på vad designverktyget används till. Vi 
kan se ett behov i tidiga ”statiska” prototyper som sedan kan användas för att stödja 
designers när de utvecklar interaktiva prototyper. Här spekulerar vi kring 
användning av ett liknande verktyg som beskrivs under “Skissa och utgå från 
underlag” där gest-ikoner kan döljas och plockas fram vid behov.  

Implementera ett gestbibliotek med gestikoner som illustrerar interaktion för 
tablets och dessa gestikoner bör särskiljas så pass mycket från gränssnittet att det 
är tydligt att de inte tillhör detta. 

4.1.10 Dokumentera skiss 

Digitala designverktyg används av designers för att dokumentera de idéer och 
skisser som producerats när designers utvecklar sina designkoncept.  

”Så det är lite utskott häremellan, här är det papper och penna, sen byter man medium 
och går över till digitala verktyg som balsamiq eller omnigraffle eller vad man nu 

använder” 
 

”Huvuddelen av omnigrafflandet ligger i att göra ut det som man gjort på papper” 
 

”Sen då, allt eftersom projektet går så kommer jag in mer och mer operativt med att 
göra wireframes” 

Designverktyget behöver stödja designers när de skall ”omvandla” eller 
”dokumentera” sina skisser digitalt. Designverktyget bör vara utformat så att 
arbetet med att omvandla skisser är både enkelt och snabbt. 

 

 

 

 

 

 

 



Designverktygs funktionalitet vid design av applikationsgränssnitt för tablets. 

 27 

4.2 Kommunikation/designbeslut 

 

Figur 10.  ”Mental space” kommunikation/designbeslut i mentala modellen. 

4.2.1 Kommunicera med skisser  

 
Detta “torn” förtydligar vad skisser används till förutom att generera idéer. De är (i 
likhet med prototyper) ett sätt att kommunicera en designidé. Designverktyg 
används redan för att tillgodose det här behovet. Exempelvis används Balsamiq som 
verktyg för att kommunicera en ”skissig” design på ett strukturerat sätt. Det är 
egentligen själva syftet med att använda ett designverktyg (i den bemärkelse som 
designverktyg används i denna studie). Möjligtvis kan det skapas designverktyg som 
stödjer skissande och kommunikation med skisser. 
 

“På företaget är det mest jag som sitter med designen och designbesluten, i alla fall 
komma på hur det borde se ut ungefär. Sen så bollar jag det med min kollega så får 

han säga bu eller bä”. 
 
Designverktyg behöver inte stödja kommunikation vare sig internt eller externt 
eftersom det finns andra verktyg som fyller denna funktion. Designverktyg används 
för att skapa artefakter som i sin tur används för att kommunicera. 

4.2.2 Designa tillsammans med andra 

Designers arbetar ofta tillsammans med många andra parter. Detta ställer krav på 
kommunikation. 

”Jag jobbar med illustratörer, designers och författare – så det är många inblandade” 
 

”Vi har lite olika fokus men vi har ungefär samma typ av strategiskt tänk. Alltså hur vi 
jobbar i olika kanaler och så vidare” 
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Ett designverktyg behöver kunna spara och exportera det arbete som gjorts i 
verktyget. Utöver detta bas-krav spekulerar vi kring möjligheten att flera aktörer 
arbetar i verktyget simultant. I stil med verktyget google docs. 

4.3 ”Prototypa” 

 

Figur 11. ”Mental space” Prototypa i vår mentala modell 

4.3.1 Jobba med layout i designverktyg 

Prototyper skapade med digitala designverktyg förväntas vara välstrukturerade och 
”snygga”. Detta ställer krav på både designer och designverktyg. 

”När man ska presentera det så måste man åtgärda det, det måste ligga i linje och 
sådär – man börjar tänka på proportioner i layouten... och det behöver man inte i 

skiss-stadiet” 

Ett designverktyg kan hjälpa en designer att hantera ”strikt” layout med centrerings 
och ”align” funktioner. I de situationer då dessa funktioner kan anses vara relevanta 
för det syfte som designverktyget används för. 

4.3.2 Designa app till tablet 

Designers uttrycker en skillnad mellan att designa för tablets och smartphones. 
Först och främst att de används i olika situationer och att detta spelar roll för 
gränssnittets utformning. 

”Man ska väll inte se en tablet som en telefon - alltså att det kanske inte är den här 
man bär med sig, jag menar det är få som springer runt med en ipad på stan, langar 

upp den och står och fipplar med den” 
 

”I början utgår man ju från kraven och analysen av designen och hur appen ska 
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fungera sen tar jag fram ett gränssnitt som är anpassat till tablets och till iPhone 
enheter utifrån det. Så det varierar ju mycket beroende på vad det är för enhet” 

Det framgår även att det finns olika möjligheter till att presentera information, en 
tablet har större yta vilket öppnar upp för fler möjligheter. 

”Lite andra möjligheter att presentera information, det är mer yta och mer – man kan 
såhär separera och ha fler delar med information” 

 
”Man har ju mer yta att jobba på med tablet, man måste ju anpassa hela gränssnittet 

till den plattform man designar till” 

För en designer var möjligheten att ta in mer text på tablets den största skillnaden. 

”Just det här med att ta in text är väl den största skillnaden skulle jag vilja säga” 

När det handlar om mått i samband med arbete i designverktyg skulle 
designverktyget kunna vara förinställd på de mått som är aktuella för den plattform 
som designern valt att arbeta mot. Designverktyg skulle kunna bidra med färdiga 
förinställda ”upplösningspaket” där mått på komponenter och upplösning är 
förinställt. 

4.3.3 Använda familjära verktyg 

Designern beskriver att det föredras att arbeta i verktyg som känns bekväma och är 
bekanta.  

”Sen vet jag att jag har en kollega som sitter bredvid mig. Han använder Illustrator 
hela tiden, för han har byggt upp ett bibliotek med standardkomponenter i Illustrator. 

Han är van vid det och gillar det och tycker att det är ett bra verktyg och så”. 

Designverktyg behöver vara enkla att använda och förstå. Då kommer designers att 
tycka att de är både bekväma och bekanta. 

4.3.4 Skapa designneutrala prototyper 

För en prototyp vars syfte är att illustrera exempelvis interaktion kan det vara av 
vikt att inte ge någon indikation på vart den slutliga designen skulle kunna sluta.  

”Då jobbar jag i omnigraffle mycket och gör dem i wireframe-format utan färg” 
 

”Jag använder väldigt neutrala typsnitt” 
”Helvetica t.ex. för att inte ge någon indikation på vart den visuella designen skall gå” 

Detta “torn” återkopplar till syftet med prototypen. Om syftet är att skapa en design-
neutral prototyp så behöver designverktyget stödja den typen av arbete. Detta 
förtydligar att designverktyg behöver skapas för att stödja en specifik form av 
design. 
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4.3.5 Designa ”native” applikationsgränssnitt 

Begreppet ”native” som det använts av designers innebär att applikationen både 
layout och utseendemässigt stämmer överens med layout och utseende i det 
operativsystem som applikationen brukas i. Detta har formulerats som viktigt för 
applikationer av typen ”standardkomponenter” men inte för andra applikationer, 
t.ex. spel och interaktiva berättelser. 

”Om man från början vet att nästa version skall vara anpassad för Android så tänker 
man till vid första, för att man inte skall använda komponenter som fungerar för 

iPhone/iPad och då använda mer generella komponenter. Det skulle ta mycket tid 
annars om man skulle göra egna komponenter till en androidplatta” 

 
”Jag menar det brukar ju vara så att Apple kör sin kommunikation – var konsekventa” 

 
”Om man jämför facebook-appen för iPad med iPhone så är det ju ungefär samma 

element i appen - de bara presenteras på olika sätt ” 

Om ett designverktyg ska stödja designern att utveckla gränssnitt som är ”native” 
bör de innehålla standardkomponenter som är ”native” för respektive plattform. 
Dessutom bör det framgå vilken plattform en komponent tillhör. 

4.3.6 Skapa interaktivitet till prototypen 

Respondenten beskrev en specifik mjukvara som användes för att skapa 
interaktivitet i prototyper. Designern använder ett verktyg som inte är skapat för att 
föra in interaktivitet i prototyper. 

“Ibland använder vi flash för interaktionen också, för att få en rikare prototyp helt 
enkelt”. 

Designverktyg som ämnar stödja designers när de skapar “rikare prototyper” dvs 
prototyper som inte är statiska behöver på ett effektivt sätt stödja designers när de 
skapar interaktivitet i prototypen. 
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4.4 Göra egna lösningar 

 

Figur 12. ”Mental space” över Göra egna lösningar i vår mentala modell. 

4.4.1 Skapa egna grafiska komponenter 

Respondenter har uttryckt en önskan om frihandsverktyg i designverktygen. Som 
det är för tillfället finns det inte implementerat i designverktyg som används av de 
designers som uttryckt denna önskan. De arbetar med gränssnitt som vi valt att 
beskriva som gränssnitt bestående av ”standardkomponenter”.  

Designers skapar ofta gränssnittselement som inte består av standardkomponenter. 

”Vi vill nästan alltid göra någonting som är custom” 

Designers beskriver att de så fort de behöver skapa element av gränssnittet som inte 
är ”standard” så behöver de göra detta själva i exempelvis Adobe Photoshop. 

”Så fort man vill göra någonting som är riktigt custom så måste man sätta sig i 
Photoshop och rita” 

Att skapa egna element beskrivs som tidskrävande. 

”När man är inne i Photoshop tar det ju tid och det beror på vad det är och hur 
avancerat det skall vara” 

Det beskrivs också som frustrerande, eftersom det kräver att de växlar miljö till ett 
annat program. 

”Man blir frustrerad, så måste man sätta sig i Photoshop och göra någonting som ser 
skissigt ut”. 

Det går inte att implementera den funktionalitet som finns i exempelvis Photoshop i 
samtliga designverktyg, det skulle vara att ställa för stora krav. Däremot ser vi en 
möjlighet att implementera viss funktionalitet, som återfinns i traditionella 
ritprogram som t.ex. MS Paint, i designverktyg. 
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4.4.2 Hitta standardkomponenter 

Exempel på handlingar som designers gör för att tillgodose ett behov som 
designverktygen inte gör. Designers som skapar applikationer där de kan dra nytta 
av standard-komponenter har uttryckt en önskan om fler standard-komponenter, 
direkt implementerade i designverktyget och anpassat efter olika plattformar. Det 
har uttryckts en generell saknad av tablet-orienterade standard-komponenter. 

”Sen måste jag leta reda på ett iPad tangentbord och klistra in det, så det är ju 
fortfarande inte fullt stöd för det” 

 
”Så får jag hitta en iPad, kopiera den och klistra in i mitt dokument” 

 
”Det finns färdiga komponenter som man kan hitta på nätet till Balsamiq, som tillägg, 

fast det är ju tidskrävande att ladda ner” 

Vi föreslår att standardkomponenter anpassat efter de plattformar som 
designverktyget är riktat till inkluderas i designverktyget. För ett verktyg som inte 
riktas mot designers som brukar standardkomponenter så bör inte 
standardkomponenter inkluderas då de inte har någon nytta av dessa: 

“Standardkomponenter är ingenting som vi har något intresse av.” 

Respondenten arbetar med att skapa interaktiva berättelser. 

Designers som arbetar med att skapa tabletapplikationer som inte baseras på 
standardkomponenter designar själva de element som ska finnas med i 
applikationsgränssnittet. Detta innebär att de har andra behov som kan stödjas av 
designverktyg som kan effektivisera deras designprocess. 

4.4.3 Skapa egna lösningar 

Detta “torn” indikerar att designers själva anpassar sina designverktyg för att passa 
det arbete som de själva utför. 

“Ja sen har vi byggt egna lösningar då för att kommunicera med - för såhär är det, 
Omnigraffle stödjer en viss form av interaktivitet”. 

 
“Så byggde vi vår egen lilla hybridvariant av Omnigraffle”. 

Designers arbetar om de designverktyg som redan finns för att de ska ha de 
funktioner som önskas. Detta tolkar vi som ett tecken på att de designverktyg som 
används i dagens läge inte är tillräckliga. Genom samråd med designers kan 
designverktyg skapas som är anpassade utefter de tabletapplikationer som ska 
designas. Vilka dessa behov är beror helt på vilken typ av tabletapplikation som ska 
designas.   
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 Diskussion 5
Moderna designverktyg är vanligtvis baserade på konceptet WIMP (Johnson et al, 
2009) och dessa designverktyg är olämpliga att använda för att skapa 
applikationsgränssnitt till tablets. WIMP-gränssnitt navigeras med muspekare 
medan tablets navigeras med gester (Norman & Nielsen, 2010). De tre andra 
delarna av ett WIMP gränssnitt: fönster, ikoner och menyer förekommer i många 
applikationer. Den typen av applikationer utvecklas ofta med hjälp av befintliga 
designverktyg som anpassats så att det stöd som erbjudits tidigare istället riktas 
mot tablets. Enkelt sagt innebär det att verktygen erbjuder standardkomponenter 
(vanligt förekommande knappar, menyer och liknande element) för tablets, för att 
designers skall kunna använda verktygen till att skapa applikationsgränssnitt för 
tablets. På så vis finns det ett visst stöd i befintliga designverktyg, även om de inte är 
helt anpassade efter tabletgränssnitt. För designers som skapar gränssnitt med 
gränssnittselement som liknar WIMP-baserade gränssnitt kan det vara lämpligt att 
använda verktyg i stil med Balsamiq eller Omnigraffle. För att snabbt omvandla 
papperskisser till digitala “Lo-Fi”-prototyper bestående av standarkomponenter 
från olika plattformar. Vår studie visar att dessa designverktyg används av 
designers även om de själva uttrycker vissa brister med dem. Dessa brister försöker 
designers själva åtgärda genom att exempelvis komplettera designverktygens 
uppsättningar med ytterligare standardkomponenter. För de designers som arbetar 
med den typen av applikationer är det även viktigt att utveckla applikationer som är 
”native” till den plattform som de används på. Därför kan de få stöd av 
designverktyg och standardkomponenter för att uppnå en ”native”-känsla. Andra 
applikationer som inte kräver ”native” design behöver inte heller den typen av 
designverktyg. 
 
Vår studie visar att designprocessen ser olika ut för olika företag såväl som 
designers. Designsituationer är komplexa (Stolterman, 2008) och det blir inte 
mindre komplext att studera ett fält som innebär så många olika typer av skapande 
som applikationsutveckling. Någonting som framkom i vår studie är designers olika 
behov, beroende på vilken typ av applikation som skapas. Inte bara vilken plattform 
applikationen skall användas på utan även applikationen i sig. En applikation kan 
exempelvis vara en omarbetad version av en webbplats, men det kan också vara ett 
spel eller en interaktiv historia. Vår studie har visat att applikationens natur 
frambringar olika behov för designers. I en sådan stor grad att olika typer av 
funktionalitet krävs av designverktyg som används efter skiss-stadiet i 
designprocessen som av Buxton (2007) beskrivs som den expansiva delen av 
designprocessen (se figur 5). Ett designverktyg som anpassats av en designer till att 
fungera för den designsituation som designern befinner sig i kan vara funktionellt 
för att exempelvis skapa wireframes till en tabletapplikation. Samtidigt skulle detta 
designverktyg inte fylla någon funktion för en designer som arbetar med att skapa 
spel eller interaktiva berättelser. Eftersom dessa applikationer i större utsträckning 
består av grafiska element som skapats specifikt för applikationen eller “custom 
made”-element, finns det inget behov av exempelvis wireframe-mjukvara. 
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Studien indikerar även att det inte finns samma typ av stöd för att skapa 
applikationsgränssnitt för tabletapplikationer som ytterligare skiljer sig från WIMP 
gränssnitt. Gränssnittselement i applikationer som dessa består vanligtvis inte av 
standardlösningar. Designers skapar egna eller “custom made” element i mjukvara 
som exempelvis Photoshop och skulle således inte ha någon nytta av vare sig 
befintliga designverktyg eller standardkomponenter. Det innebär att designers som 
designar applikationsgränssnitt för denna typ av applikationer har andra 
behov.  Som det framgått i litteraturen så är ett effektivt designverktyg ett verktyg 
som stödjer designers i sitt skapande genom att underlätta och snabba på 
skapandeprocessen (Rosson & Alpert, 1990). För att göra det behöver 
designverktyg anpassas och utformas med avseende för vilken typ av 
tabletapplikationsgränssnitt det är tänkt att stödja designers med att skapa. 
 
Figur 13 illustrerar en sammanfogning av vår mentala modell och Buxtons (2007) 
beskrivning av en designprocess. “Mental space” “Skapa egna lösningar” har lagts åt 
sidan eftersom dessa aktiviteter inte utspelas som en del av designprocessen. Det 
“mental space” som vi benämner som “Designkoncept-Skissa” utspelar sig under 
Buxtons Idé och Skiss/koncept faser (den expansiva ide-utvecklande fasen). “Mental 
space” “Kommunikation/Designbeslut” befinner sig mitt emellan “mental space” 
“Designkoncept-Skissa” och “Prototypa”. Det är vid denna punkt som särskilda idéer 
väljs ut och utgör underlag för prototyp-fasen. Som modellen visar sker många av 
designers aktiviteter under Skiss/Koncept-fasen i designprocesser och vid närmare 
granskning av de “tasks” som återfinns här går det att konstatera att få av dem sker 
med designverktyg. Detta väcker frågor och spekulationer, är det olämpligt att 
använda designverktyg för att generera olika idéer och utveckla designkoncept? 
Eller är det helt enkelt så att det saknas designverktyg som stödjer dessa aktiviteter 
för designers som arbetar med att designa applikationsgränssnitt för tablets? 

 

De fem respondenter vi har intervjuat kan anses vara ett litet antal för en kvalitativ 
studie. Vi håller med om att det är en liten representation och vi inser att det 
potentiellt kan påverka resultatet av studien eftersom möjligheten att studien skall 
vara mättad ökar med antalet respondenter. Efter att vi genomfört de fem 

Figur 13. Sammanfogning av Buxtons (2007) beskrivning av en designprocess och vår mentala 
modell. 
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intervjuerna och sammanställt samtliga ”tasks” hade vi en samling med ca 280 
”tasks” att gruppera och analysera. Detta i sig var en tidskrävande uppgift som tog 
mycket utrymme i studien, vilket dessvärre lämnade mindre tid för ytterligare 
intervjuer. Som presenterats tidigare i detta kapitel resulterade studien i en insikt 
att designverktyg behöver utformas för att stödja specifika typer av design av 
applikationsgränssnitt för tablets. Detta i sin tur innebär att särskilda 
undersökningar behöver genomföras för att specificera i detalj vad diverse 
designverktyg behöver för funktionalitet i olika situationer. Det fanns helt enkelt 
inte utrymme att göra detta i denna studie och det har inte heller varit vad studien 
syftat till. Istället presenteras generella rekommendationer för funktionalitet i 
designverktyg som används av designers som designar applikationsgränssnitt för 
tabletapplikationer som inte består av WIMP-liknande gränssnitt. 

5.1 Metodkombination 

Inom GT inleds konceptualiseringen (analysen) med att identifiera “incidenter” 
(Glaser, 2004). Young (2008) beskriver ett liknande tillvägagångssätt för att börja 
strukturera det empiriska materialet där materialet “kammas efter uppgifter” 
(tasks). Det vill säga handlingar som respondenten genomför i sitt arbete. Dessa 
handlingar bör inte specificeras i detalj (exempelvis starta ett program) utan på en 
högre nivå (exempelvis skissa layout). Att identifiera “tasks” är en rigorös process 
som tar tid. När forskare bedriver GT-studier samlas återkommande “incidenter” 
(mellan olika intervjuer) i grupper för att bilda koncept (Glaser, 2004). Denna 
process återfinnes vid skapande av mentala modeller. När alla “tasks” identifierats 
är det dags att gruppera dem i vad som kallas “atomic tasks”. En samling med 
“tasks” från olika intervjuer som är tillräckligt lika varandra för att anses innebära 
samma typ av aktivitet. En samling med “atomic tasks” (grupperade i en stapel) 
utgör inom mentala modeller ett så kallat “torn” (Young, 2008). I vår studie 
jämnställs “torn” från mentala modeller med vad som inom GT benämns som 
“koncept”. 

Efter att forskare som bedriver GT-studier identifierat koncept kan de börja 
gruppera koncepten för att forma så kallade kategorier (Glaser, 2004). När mentala 
modeller skapas grupperas “torn” i vad som kallas “mental spaces”. Dessa 
grupperingar sker när torn placeras tillsammans vars mål är likartade eller de tasks 
som finns i tornen utspelar sig vid ungefär samma tidpunkt (Young, 2008) som 
exempelvis de olika faserna i en designprocess. 

 

 

 

 

Figur 14. Bild över likheter mellan Youngs (2008) mentala modeller och Grundad teori. 
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Ovanstående beskrivning ger en förenklad och övergripande beskrivning av en 
rigorös och iterativ process som sker parallellt med att intervjuerna genomförs. 
Glaser & Strauss (1967) beskriver någonting som kallas “constant comparative 
method” vilket utgör grunden för tankesättet bakom forskningsmetoden GT. Även 
Young föreslår ett tillvägagångssätt som bygger på iteration, där en intervju 
genomförs för att sedan transkriberas och “kammas efter tasks” innan nästa intervju 
genomförs (Young, 2008). GT beskrivs av Langley (1999) som en “bottom-up” 
metod för att bedriva vetenskapliga studier. Även Young (2008) beskriver sin metod 
som en sådan, där den som bedriver undersökningen utgår från de små delarna och 
arbetar sig fram till strukturerade beskrivningar av praktisk verksamhet. Som 
presenterat ovan har de båda metoderna många likheter och skiljer sig främst i 
terminologi, som vi bedömt till att praktiskt sett innebära samma saker.  

Stolterman (2008) konstaterar att det inte går att föra över vetenskapliga metoder 
på designpraktik då de vetenskapliga metoderna inte har tillräckligt med förståelse 
för ämnet. Här kommer en brytpunkt för vår studie. Istället för att applicera ett 
vetenskapligt angreppssätt direkt på en praktisk verksamhet har vi försökt att 
kombinera en praktisk undersökningsmetod med en vetenskapligt etablerad 
undersökningsmetod. Detta är vårt försök att bemöta och strukturera 
designkomplexitet. På ett sätt som skiljer sig från tidigare försök, genom att tillämpa 
en designpraktisk metod i kombination med ett vetenskapligt accepterat 
tillvägagångssätt för att kartlägga och illustrera designers praktiska arbete i syfte att 
beskriva en designprocess. Som i sin tur kan användas för att tillgodose designers 
behov vid praktiskt arbete med gränssnittsutveckling för tablets. Vi ser en möjlighet 
att ytterligare utveckla metoden och eventuellt tillämpa den på ytterligare studier 
av praktisk verksamhet. 
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 Slutsats 6

Vår undersökning indikerar att befintliga designverktyg erbjuder visst stöd för 
design av applikationsgränssnitt för tablets, i form av anpassade standard-
komponenter. Studien indikerar även att annan typ av design av 
applikationsgränssnitt för tablets inte har någon användning av befintliga 
designverktyg eftersom de inte tillgodoser de behov som designers har när de 
skapar dessa gränssnitt. Vi föreslår att designverktyg utvecklas med avseende för 
vilken typ av tabletapplikationsgränssnitt det är tänkt att stödja designers med att 
skapa. Som svar på frågan: Hur bör designverktyg utformas för att stödja designers 
när de designar applikationsgränssnitt för tablets? Föreslår vi följande 
funktionalitetsrekommendationer: 

 Erbjuda möjligheter att effektivt illustrera interaktion samt, möjlighet att 
alternera dessa illustrationer. 

 Erbjuda gestbibliotek med gestikoner som används för att illustrera 
interaktion. Det är viktigt att dessa ikoner är distinkta för att de inte skall 
blandas ihop med övriga delar av gränssnittet. 

 Stödja designers när de omvandlar sina skisser till digitala versioner. 
Designverktyget behöver vara utformat så att arbetet är enkelt och snabbt.   

 Vara enkelt att använda och förstå, för att designers skall tycka att de är 
bekväma och på så vis bli bekanta med dem. 

 Erbjuda möjlighet att skapa interaktiva moment. Detta gäller för 
designverktyg som används för att skapa rikare prototyper (Hi-Fi) 
prototyper, vilka till högre grad liknar en slutprodukt.  

 Innehålla enklare ritfunktioner för att skapa simpla “custom made” element. 
Designers arbetar aktivt med mjukvara som exempelvis Photoshop och att 
implementera all den funktionaliteten i designverktyg vore orealistiskt. 

 För verktyg som riktas till designers som designar applikationsgränssnitt 
som inte är lika WIMP-gränssnitt föreslår vi att standardkomponenter inte 
inkluderas i designverktyget 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervju 1. Initial undersökning. Utförd med en delägare av ett företag som 
utvecklar applikationer till iPhones men har erfarenhet från iPad-användning. 

Informell initial intervju. 

1. Kan du kortfattat beskriva vilka steg som ingår vid utvecklingen av en 
applikation. 

Kravinsamling (Vad ska gå att göra?). Scenarion kring insamlade krav. Skissar 
layout och funktionalitet på whiteboard (oftast) men även digitalt Anteckning: 
Testar konceptet/(prototypen/skissen) inte så mycket med beställare eller 
användare utan utgår från sig själva i testandet. 
 
Hur går din designprocess till? 

Varierar vid skissande whiteboard. Använder Balsamiq Mockups. Kan klassas som 
ett Lo-Fi program där man drar ut komponenter. Nackdelen med Balsamiq Mockups 
är att det inte har några komponenter eller designlägen anpassade för iPad. Det 
finns dock för iPhone, men inte så många olika saker. Det finns till exempel inga 
gest-ikoner, sätt att illustrera hur användaren skall gestikulera för att navigera.  

Varierar kraftigt och ritar upp snabbt på whiteboard, bara fyrkanter och pilar hit 
och dit. Sen går vi över lite mer exakt. Kanske på whiteboard eller ner på papper. 
Sen sätter vi oss i Balsamic Mockups, heter det programmet. Som är väldigt low fi, 
drar ut färdiga knappar och det ser ut som skisser, det ser handritat ut. Nackdelen 
med Balsamiq är att det inte har iPad-element utan du kan dra ut en iPhone och det 
har inte alla grafiska element som finns i en app egentligen men det är väldigt bra 
för att snabbt rita upp med färdiga element.  

Vet inte om det är vara anpassat till gestbaserat designarbete men det finns inga 
sådana gestikoner, vilket skulle vara bra att ha gestbaserade ikoner (visar analoga 
skissmallar där gestikoner finns) De vanligaste ikonerna som finns, swipe och pinch. 
De är inte standardiserade men de brukar vara en hand med pilar eller cirklar 
beroende på vilken handrörelse det är.  
 
Använder du dig i dagsläget av något designverktyg vid utveckling av 
gestbaserade gränssnitt? 

Ja - Balsamiq Mockups. 

Hur tycker du att det fungerar vid utveckling av gestbaserade gränssnitt? 



Designverktygs funktionalitet vid design av applikationsgränssnitt för tablets. 

 41 

Balsamiq är toppenbra. Nackdel att det inte är anpassat för iPad (mer info i 
transkribering).  
Det är inte anpassat till iPad utan det får man rita ut själv och försöka göra så att det 
fortfarande ser low fi ut. Men toppenbra för att få ut till kund. man märker verkligen 
det här, om man skickar ut en Hi-Fi prototyp, eller en Lo-Fi som ser ut som en Hi-Fi, 
så tror de att det är final grejen. Och här är det ändå så att det fortfarande ser 
handritat ut, lite slarvigt och sånna grejer. Och det känns bra att skicka iväg det 
istället. Då blir man själv inte så committad heller. Som Om man suttit i 20h och 
hållit på i Photoshop och skapat. 
 
Ser du någon skillnad på att utveckla för gestbaserade gränssnitt istället för 
traditionella WIMP gränssnitt? 

Det är mycket mer att tänka på. Det är svårare att utveckla för touch-gränssnitt.  
 
Det är mycket mer att tänka på, i och med att touch är ganska nytt, och alla tänker 
inte på att man kan swipea, pincha och dubbeltappa på vissa grejer. Det är ju inte en 
invant beteende än. Det börjar väl bli det mer, men då är det skillnad på Android, 
iPhone, där man utför gesterna på olika sätt. Man måste verkligen tänka mer, och 
ofta ge någon slags fall back, alltså utföra en sak på fler sätt.  
 
Anteckning: Vi behöver förtydliga vad vi menar med gestbaserat gränssnitt. 

 
Tycker du att man behöver separera på app-utveckling för mobiltelefoner och 
Tablets? Varför/varför inte? 

Nej, det är ungefär samma. Med liten yta.  

(Efter att frågan förtydligats) Jo absolut, beskriver skillnader mellan de olika 
plattformarna (läs mer i transkribering). 

Man tänker annorlunda då paddan är större. Du kan ju inte vara ta iPhone 
gränssnittet och flytta över det till en iPad, eftersom det bara blir uppblåst å fel och 
sådana grejer. Det finns lite andra designmönster på iPad, det finns oftast en kolumn 
till vänster eller höger med annan information och sådana grejer. På en iPad har 
man ju råd att göra grejer lite krångligare. 

  
Anteckning: Det uppstod förvirring när frågan ställdes. Efter att frågan förtydligats 
förstod personen frågan och gav ett svar. 
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Bilaga 2  

Traskribering av intervju 2 

Fet text representerar intervjuaren. 
Snedställd text representerar den andre intervjuaren som för anteckningar och är 
delaktig i samtalet. 
Vanlig text representerar respondenten. 
 
Beskriv gärna din egen roll i utvecklingsprocessen av applikationsgränssnitt? 
 
Bara lite generellt eller?  
 
Ja vad du har för arbetsuppgifter, Ansvar, beslutsmöjligheter osv. 
 
Jag är utvecklare på *censur. Och här tar jag fram appar utefter kundernas krav och 
säkerställa att det blir rätt helt enkelt. Så att det blir en app av det hela. Vi arbetar 
med ett verktyg som heter Titanium så vi kan göra en och samma kodbas till alla 
appar. Till ipods, iPads, iPhones och Android och allting. 
 
Så det är alltså inte ett designverktyg utan ett verktyg som ni använder för att 
ta fram kod? 
 
Ja, precis.  
 
Så det är inget skissverktyg? 
 
Nej, precis men vi jobbar även mycket med gränssnitt själva för det ingår i våra 
arbetsuppgifter. Att ta fram gränssnitt till tablets, iPhone och till Android.  
 
Okej 
 
Ja, så det är lite blandat och ibland får vi hjälp av UX-enheten också för att ta fram 
lite mer grafik. Photoshoprelaterat och så. Men oftast gör vi det själva.  
 
Så ni utvecklar flera olika applikationer parallellt eller utvecklar ni en i taget? 
 
Det är lite olika, just nu utvecklar jag tre olika så det kan bli lite stressigt ibland.  
 
Hur är det med beslutsmöjligheter. Har du utrymme för egna designbeslut 
som du kan ta personligen eller validerar du det med alla andra?  
 
Aaaaa, vi brukar väl. Jag kan ju ta personliga beslut också men det brukar vara så att 
man kommer med förslag om hur designen ska se ut och sen tar man det med 
kunden och sen kanske de vill ha något annat, så det är alltid en diskussion man för, 
mellan kollegorna, kunde och relaterat till de krav som appen ska ha.   
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Beskriv gärna hur designprocessen ser ut för dig när du arbetar med ett 
projekt, från idé till färdig produkt. - Ganska övergripande så.. 
 
 
Okej.. i början utgår man ju ifrån kraven och analysen av designen och hur appen ska 
fungera sen tar jag fram ett gränssnitt som är anpassat till tabelts och till iPhone-
enheter utifrån de. Så det varierar ju mycket beroende på vad det är för enhet.  
 
Du tänker om det är en mobiltelefon eller en tablet och så?  
 
A, precis. Man anpassar ju. Man kör ju samma kodbas till allting men då anpassar 
man det till tablets och mobiltelefoner. 
 
Använder du samma designverktyg då till både tablet och till telefon?  
 
Det är lite olika beroende på vem som gör det. Om det är UX som är iblandande. Vi 
brukar använda wireframe-tools för att just ta fram själva skissen och idén så vi kan 
kommunicera med kunden. Och ibland har de också sådana här skisser som vi ska 
följa så det är inte alltid vi har så mycket att säga till om när det är kunden som 
bestämmer. De kanske har färdiga idéer och i avtalet står det att de ska ta fram det 
hela. Så det är beroende på från projekt till projekt. Så det är lite olika.  
 
 Kan du kategorisera designprocessen i större kategorier som t ex skiss-
stadie? 
 
Ja det är så det fungerar, olika etapper och så. Man kommunicerar med olika skisser 
och så ändrar man så det är en iterativ process. Och ganska, vad ska man säga. Ja. En 
iterativ process helt enkelt.  
 
Men om vi tänker de här olika etapperna om du skulle stylta upp dem så grovt 
på rad hur skulle det se ut i så fall? 
 
Ja det beror ju på som jag sagt innan. Men man kanske får färdiga designskisser från 
kunden men oftast när man tar fram egna appar så utgår jag ifrån en idé och 
analysen och designen oftast och sen utifrån de krav som finns för appen så tar man 
fram gränssnittet. Och ja wireframe-tools för att få fram. Och så använder vi något 
som heter sense-a-touch(!?) också där vi kan skissa upp gränssnitten. det är ett Java 
script bibliotek som man, ja html, så man snabbt kan skissa upp gränssnitt för 
tablets och på iPhone.  
 
 Är det någon av dessa kategorier som är mer tidskrävande än de andra? 
 
Alltså, allt som har med design att göra är tidskrävande. När man är inne i 
Photoshop och ändrar, det tar ju tid och eh det beror ju på vad det är och hur 
avancerat det ska vara. Men det är ju just det att eh, ta fram olika skisser på olika 
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typer av gränssnitt. Om det är tablets, om det är iPhones eller Andriod -enheter. De 
varierar lite hur de är. det ska ju vara en native-känsla på, oavsett på vilken enhet, så 
det måste ju, användarna måste känna igen sig och sånt kan ju ta tid. Speciellt om 
det är, rör sig om både androids iPhone och tablet. Så det tar ju tid.  
 
 
 
Finns det specifika moment i kategorierna som är tidskrävande eller svåra? 
Vad är det som gör att det blir tidskrävande? Är det svårt att hitta rätt design 
eller för att ni inte har rätt verktyg? 
 
Design tar tid och sen måste det kommuniceras ut och kunderna måste tycka det är 
bra och de kommer med idéer och så måste man återkoppla. Det tar tid. Men det är 
estimerat att ta tid.  
 
Vad tror du det är som gör att det är mer tidskrävande eller svårt? 
Hur gör du själv för att tackla den svårigheten? Mer än att ni estimerar att det 
SKA ta längre tid. 
 
Det beror ju på vad det är för app. Vissa kör ju nästan bara standardkomponenter i 
iPhone och Android och då blir det inte så mycket men man använder de 
komponenter som finns det blir inte så mycket att man, man använder 
standarddesignen för hur det ser ut helt enkelt. Och då tar det inte så lång tid. Men 
det är just logotyper och de inte ska få standardmodellen eller standarddesignen det 
är då det tar tid och man måste tänka om lite. För det är ju tråkigt om apparna bara 
följer standardprinciperna. Den måste ju tillföra användarna någonting också. Fast 
det är ju upp till kunden.   
 
Använder du något/några specifika designverktyg i designprocessen. 
 
Det är sense-a-touch och Balsamiq så det är det som kunderna också brukar 
använda. Det är ett enkelt sätt att bara få en prototyp för hur det ska se ut.  
 
Är det vanligt att kunder använder sådant för att skissa upp sin egen idé? 
 
Aa, det är inte så vanligt men det är, det händer.  
 
Används något av dessa designverktyg till några specifika arbetsmoment eller 
arbetskategorier? Beskriv gärna hur eller på vilket sätt. 
 
Det är mest för prototyping och att kommunicera i Balsamiq och sense-a-touch är 
väl mer för att få en bra design. Vi använder mycket eh, vad ska man säga.. ehh, vi 
kör ju inte helt native utan blandar ju native med html också. Så apparna kan ha 
html5 komponenter. Så då brukar vi köra sense-a-touch för att både kommunicera 
ut till kunden och ta fram den. Så vi använder de här verktygen lite olika. Sense-a-
touch är lite mer för prototyping och hela fasen. Så det är lite blandad kompott.  
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Anser du att de designverktyg som du använder tillgodoser dina behov i 
designprocessen? 
 
Ehhhhh, ah de tycker jag.  
 
Förekommer det situationer där designverktyget/en inte fungerar på det sätt 
som du skulle vilja? Beskriv gärna hur och varför. 
 
Att det skulle finnas fler färdiga komponenter på såna designverktyg. Alltså fler 
färdiga som man kan slänga in.  
 
Man navigerar ju på ett annat sätt på tablets. Känner du att det skulle finnas 
någon sån del i designverktygen som kan visa HUR man navigerar. Ex  med en 
femfingersswipe. Finns det sådant i de designverktyg ni använder nu eller är 
det något du skulle vilja ha? 
 
Eh nä det finns inte men det hade absolut hjälpt. Det beror ju på hur avancerat det är 
och det tar ju tid att göra avancerade prototyper också så man får helt enkelt ja, man 
få se hur mycket tid man kan lägga ner på sådant och det kanske går att 
kommunicera ut det på annat sätt. Men det är klart. Om det finns bra hjälpmedel för 
det så vill man ju använda det.  
 
Hur går dina tankar och vad känner du i en situation där verktyget inte 
upplevs som tillräckligt eller felanpassat? 
 
Det är inte kul när det går långsamt och tar tid å ta fram en skiss och säg en 
prototyp.Så det är ju, ehh ett enkelt verktyg som man kan använda swipe gesture 
och för att mer ta fram gränssnitt beroende på om det är portrait eller landscape 
mode. Vi använder mycket sense-a-touch för att visa det för det går enkelt att ta 
fram prototyper som är lite mer avancerade. De är helt interaktiva, som en app fast 
det är html. 
 
Vi funderar ju just på den typ av skiss som inte är interaktiv som bara visar 
bilder och att på det sättet kunna visa då på vilket sätt man SKA interagera 
med skissen då utan att faktiskt kunna göra det. Skulle det vara en hjälp i ett 
tidigare stadie innan den här lite mer avancerade prototypen kommer? 
 
Ja absolut, det skulle vara användbart.  
 
Praktiskt arbete 
- Skulle du kunna visa när du arbetar med dina designverktyg? 
- Visa gärna funktioner som du tycker är användbara i ditt arbete med att 
skapa applikationsgränssnitt. 
- Finns det funktioner som skulle kunna anpassas bättre för 
applikationsgränssnittsutveckling? 
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- Är det något som du själv vill tillägga som du anser kan vara viktigt? 
Då respondenten inte hade tillgång till sin dator kunde vi inte se designverktygen och 
inte heller hur denne arbetar med dem.  
 
Finns det något projekt som du varit med och jobbat i så som du skulle kunna 
berätta lite om. Hur det har gått till och så.  
 
Lisebergsappen som jag har varit med och utvecklat en ny version nu till sommaren. 
Som är lite mer dynamisk och eh så. Jag vet inte hur mycket jag ska berätta om den 
men jag kan berätta om den förra versionen. Man använder sig av en karta och sen 
är det olika zoomnivåer. På iPhone är det pinch to zoom och på Android måste man 
klicka så det är lite eh olika design. Längst upp har man olika knappar med olika 
lager så kan man ha olika vänner, attraktioner och eh mat tror jag. Sen jullager så 
man kan se på kartan vart på kartan man befinner sig. Det sker via Facebook.  
 
Är det ofta så att ni skapar appar där man kopplar upp sig via fb så man loggar 
in via det då. 
 
Jag har jobbat här ett halvår nu så jag vet inte men just på den appen gjorde vi det. 
Den appen finns bara för iPhone och Android då. Inte till tablet.  
 
Finns det någon tabletapplikation som du skulle kunna berätta om? 
 
Vi jobbar med en just nu men det är lite hemligt så.. tyvärr. Men där tänker man till 
att det ska se lite olika ut i landscape och porträtt åh gränssnittet ska vara anpassat 
för hur man håller den å om det är stående eller liggande läge.  
 
Det finns inte stöd för det i designverktygen menar du eller? 
 
Ehm, finns och finns, man kan ju göra en skiss som visar just bara den saken.  
 
Men det finns ingen funktion för det inbyggt i programmet? 
 
Nä precis, de flesta är ju anpassade till iPhone och inte så mycket för tablets. 
 
Har du stött på ett designverktyg någon gång som utger sig för att rikta sig till 
explicit mot tablets? 
 
Ehh, nä det har jag inte men det kanske finns.  
 
Tablets börjar bli mer och mer populära så det borde dyka upp ett verktyg som är 
anpassat till det. Tror jag.  
 
Vad ser du som den största skillnaden mellan att designa applikationer för 
smartphone mot tablets? 
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Man har ju mer yta att jobba på en tablet vilket kan vara både en fördel och en 
nackdel man måste ju anpassa hela gränssnittet till den plattform man designar till. 
Då måste man tänka om lite. Samtidigt får man ju plats för mer information och det 
kan ju vara en fördel. Det kan ju vara svårt att presentera samma innehåll på en 
iPhone. Eftersom den har så liten yta. Så det är lite blandat där.  
 
Finns det olika navighationsmöjligheter på en smartphone och en tablet? 
 
Ehh, aa.. Man kan ju växla program med fyrafingersswipe på en iPad. Man kan också 
minimera program genom att pincha med femfingrar. det finns alltså fler typer av 
navigationssätt på en tablet Vilket hänger ihop med den större ytan. Man kan swipa 
mellan olika appar och dokument som är uppe så kan man swipa mellan 
dokumenten med tre fingrar.  
 
Använder ni samma designverktyg för iPhone och till tablet?  
 
Ja, i princip och ibland använder vi flash också för just interaktionen för att få en 
rikare prototyp helt enkelt.  
 
Skulle du uppskatta om det fanns ett verktyg som var HELT anpassat till just 
design av tablets? 
 
Kanske inte helt. Jag skulle uppskatta ett verktyg för att eh som man snabbt kan 
utveckla gränssnitt till alla typer av plattformar eftersom vi har en gemensam 
kodbas till i stort sätt alla.  
 
Vi använder något som heter Titanium studio och det ligger i java script och där har 
vi de flesta applikationerna på en gemensam kodbas. Vi gör den lite native i java, 
Android så det är lite blandat. Beroende på vad det är för krav från kunden.  
 
Det finns ju många applikationer för just iPhone, skulle det vara till hjälp om 
det fanns något som kunde omvandla den till en tablet applikation på något 
snabbt sätt.  
 
Det skulle det vara, om man per automatik går från iPhone från början och med 
generell grafik kunna med en knapptryckning omvandla. Ja och vice versa.  
 
Första versionen av en applikation brukar vara för iPhone och den andra brukar 
vara anpassad till en Android tablet. Om man från början vet att nästa version ska 
vara anpassad för Android så tänker man till vid första för att man inte bara ska 
använda komponenter som funkar för iPhone/iPad och då använda mer generella 
komponenter. Det skulle ta mycket tid annars om man ska göra egna komponenter 
till en androidplatta.  
 
Jag antar att ni använder er av typ Balsamiq för att skissa upp och få en snabb 
koll på layouten och så. Skiljer komponenterna sig i Balsamiq? 
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Det finns färdiga komponenter man kan hitta på nätet till Balsamiq som tillägg. Fast 
det är ju också rätt tidskrävande att ladda ner. Det är stor skillnad på de olika 
komponenterna för de olika plattformarna.  
 
Designverktyg för tablets skulle då, det hade vart bra om man jobbar för olika 
plattormar om det fanns stöd i det här designverktyget för samtliga 
plattformar då?  
 
Ett verktyg för alla plattformar Så man kan generera en mock-up för alla samtidigt. 
 
Nu får man anpassa själv utefter varje plattform från grunden. Mer för att får en 
grund att stå på. Vi ser ju appar som ett helt system så vi försöker lägga så mycket 
kodbas som möjligt på servrar istället. Så att det laddas ner till appen. Så att appen 
inte jobbar med alltför stor kodbas. Utan man gör api:er som appen  har tillgång till. 
Det är väl det som tar mest tid..  
 
Designprocessen är ju olika från projekt till projekt. Om det finns färdig design sen 
innan och hur mycket kunden är involverad i den. Fast oftast får vi göra all grafik 
själva och ta fram gränssnitt själva.  
 
Ibland sitter vi i Photoshop och gör design från scratch men det är lite olika. Vi 
använder oss av Photoshop, flash, sense-a-touch och whiteborad. 
 
 
Så ni använder er av whiteboard för att skissa upp lite löst. 
 
Ja, så gör vi och sen går vi till prototypen. Antingen i Balsamiq eller i Photoshop 
beroende på hur avancerat det ska vara. Vi kan också göra grafiken samtidigt.  
 
Ibland tar vi hjälp av UX-avdelningen om kunden har just detta specifika önskemål 
men oftast gör vi all grafik själva. Men det blir dyrare för kunden att anlita dem. 
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Bilaga 3  

Transkribering intervju 3  
 
Fet text representerar intervjuaren. 
Snedställd text representerar den andre intervjuaren som för anteckningar och är 
delaktig i samtalet. 
Vanlig text representerar respondenten.. 
 
- Då skulle vi gärna vilja se att du beskriver din roll i utvecklingsprocessen av 
applikationsgränssnitt. Typ vilka arbetsuppgifter du har, ansvar, 
beslutsmöjligheter. Lite mer övergripande bara. 
 
- Då ska jag försöka komma på hur den brukar se ut. Nä men det varierar litegrann, 
först brukar vi få ett krav från kunden. Om vad applikationen ska göra. Hittills har vi 
inte fått några designkrav. Utan vi har fått mycket fria händer och då har vi först 
skissat upp litegrann hur vi har tänkt oss att det ska se ut på whiteboard och med 
penna och papper. Sen brukar vi nästan direkt börja utveckla (tyvärr, fniss). För av 
någon anledning tycker man om att hoppa in och utveckla först. Man tycker inte om 
att sitta och skissa, fast man känner att man borde göra det. Vi har hoppat över mer 
till att skissa nu, men vi utvecklar i alla fall en tidig prototyp, oftast. Och så börjar vi 
känna efter: hur skulle vi kunna göra? Och på företaget är det mest jag som sitter 
med designen och designbesluten. Eller i alla fall kommer på hur det borde se ut på 
ett ungefär. Och sen bollar jag det med min kollega, så får han säga bu eller bä. Så 
utgår vi därifrån och testar oss fram. Hittills har vi bara kört med mig, min kollega 
för att kolla design. När det gäller designfrågor så har vi inte frågat kunden så 
mycket förens nästa möte och sådana grejer. Vi har inte heller involverat dem i 
desginprocessen.  
 
- Så den prototypen i får fram, gör ni den interaktiv eller så? Eller är det bara... 
 
- Vi har ju börjat sitta med Balsamiq och liknande program för att rita upp 
gränssnitten. Och då är det ju inte interaktivt utan då är det PDF dokument som vi 
delar ut. Men annars så är det att vi gör en app som är en prototyp. Vi gjorde det till 
ett studentprojekt för bara en vecka sen. De ville ha en app men inte all 
funktionalitet. Så då gjorde vi så det såg ut som att all funktionalitet fanns där. 
Allting var hårdkådat och det kan man ju säga är en HiFi prototyp som vi levererade 
där. Och den designprocessen den började med att vi skissade upp det på papper 
med iPhones på, som ni fick se förra gången ni var här.  
 
- Skulle du kunna kategorisera designprocessen i större kategorier, unge fär 
som att en är ett skiss-stadie och sen att det är som en. 
 
- Ja det kan jag göra, fast inte stadier utan, allting blandas. Brainstorming är en stor 
del där man bara försöker komma på olika nya takes på allting. Om man då kollar på 
befintliga appar och försöker bli inspirerad. Så brainstorming är väll en första del. 
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Och sen är det LoFi prototyp med antingen papper och penna eller whiteboard och 
hur man går därifrån sen är frågan hur mycket man känner att man fått ut det man 
vill från penna och papper eller om man ska hoppa in i Balsamiq. För att försöka få 
lite mer finess för hur det ser ut. Och sen HiFi delen,  
 
- Det är då ni lägger lite kod bakom? 
 
- A det har vi gjort hittils iaf.  
 
- Är den lite interaktiv och så? 
 
- Ja precis. 
 
- Är det någon av dessa kategorier som är mer tidskrävande än någon annan? 
 
- Ja alltså, HiFi prototypen är alltid mer tidskrävande, att göra själva prototypen. 
Eftersom det är mer grejjer som ska in.  
 
- Men om man bortser från koden då? Om man bara tänker rent 
designmässigt? 
 
- Nä, alltså det är väll tiden som, det som tar tid är väll att hoppa mellan alla dessa 
olika steg. Att man först gör en brainstorming och sen gör man en LoFi, och så testar 
man. Man kanske till och med gör en HiFi. Och så känner man att nej, det här var inte 
bra. Och hoppar in och brainstormar fram någonting nytt. tar en screen shot på 
appen och kastar in det i Photoshop, drar in någonting och testar. 
 
- Så det är alltså det iterativa som gör att det tar tid? 
 
- Ja. Alltså nej det är ingen specifik del som tar mer tid tycker jag.  
 
- Nej. Ja då kan vi skita i den frågan. 
 
- Annar så är det nog om man bortser från hur vi jobbar så är det när man ska 
presentera för kunden som tar mest tid. Att försöka förmedla koppla in kunden och.. 
 
- Vad är det som är svårt att förmedla då? Om man har LoFi skisser och så 
vidare. 
 
- Det beror ju på hur duktig kunden är. vissa har ju blivit förbannade när man 
kommit med en LoFi. Och de undrar varför sträcken ser så konstiga ut. Men ja vissa 
förstår ju inte vad en LoFi är, då kan det komma som en liten förolämpning, här 
sitter vi och debiterar timmar och här får ni en skiss.. 
 
- Som din son kunde gjort på dagis... 
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- Ja precis. Och det är väl problemet. Det har väll hänt en gång att LoFi skissen inte 
nådde upp till vad kunden trodde att de skulle få.  
 
- Använder ni några specifika designverktyg i processen?  
 
- Ja det är ju Balsamiq som vi använder, Photoshop och så använder vi de här 
papperena med färdiga iPhones på.  
 
- Om man tänker som balsamiq, använder man sånan standardkomponenter 
då? Eller det ingår kanske i programmet? 
 
- Ja det är ju standardkomponenter som för över, sen förra veckan hittade jag där 
man kunde ladda ner iPad och sådana grejjer. Och sådana teman.  
 
- Ja så det finns standardkomponenter som man kan utveckla med för plattor?  
 
- Ja, precis. Jag såg att det fanns för iPad och det fanns för Android och det fanns för 
alla möjliga tablets.  
 
- Används några av de här designverktygen i några specifika arbetsmoment 
eller arbetskategorier. Som att Balsamiq används för skissningen bara? 
 
- Ja Balsamiq är ju LoFi - skissningen. Det ser verkligen ut som en skiss också. 
 
- Och Photoshop är när ni försöker göra lite mer...  
 
- Ja precis när vi försöker göra lite mer snyggt och som en HiFi. Om vi känner att det 
inte är för krångliga moment. Eller en app, där man får, alltså det är en helt annan 
känsla när man har appen i handen än när man lägger fram en bit papper. 
(kommentar: ja det är klart). 
 
- Vad sitter ni i för utvecklingsmiljö sen? 
 
- Xcode heter det.  
 
- Känner du att de designverktyg ni använder uppfyller de behov som ni har 
under designprocessen? Just till iPad, om vi tänker nu och inte till mobiler. 
 
- En nackdel med Balsamiq är att jag visste inte att det fanns iPad grejer innan. Det 
var lite svårt att hitta dem. nej svårt var det ju inte egentligen bara man visste att det 
fanns. Men att det inte ligger som standard i Balsamiq är ju lite tråkigt. Men nu när 
jag hittade iPads så blev det lättare.  
 
- Då blir det mer så att det inte tillgodoser det behovet för 
gränssnittsutvecklingen? Finns det situationer där designverktyget inte 
fungerar på det sätt som du vill? 
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- Ja alltså, ofta när man sitter med designverktyg på en dator så är det inte som på 
samma sätt som när du sitter med penna och papper. Du har inte frihet på samma 
sätt. Utan m an drar ut en cirkel till en oval, så antingen blir den konstig eller så får 
man sätta sig i Photohop och göra en ful cirkel, kopiera och klistra in.  
 
- Det finn inga sånna här frihandsverktyg eller vad jag ska säga? 
 
- Nej, inga vettiga i balsamiq iaf, tror jag. Utan det är några standardgrejer och ah.. Så 
fort man vill göra någonting som är riktigt custom som inte är standard så måste 
man sätta sig i Photoshop och rita det. Och det är väl tråkigt. hade det funnits 
frihand i Balsamiq så finns ju fortfarande problemet att Balsamiq ser ju “skissigt” ut 
hade det varit papper och penna så hade man ju bara kunnat skissa upp någonting 
mycket snabbare. Kanske hade det varit lättare om man hade som en penna till 
datorn.  
 
- Om det hade funnits som en sån ritplatta, hade det funkat tror du? 
 
- Ja det tror jag. Det har man ju funderat på för att få upp lite mer skiss-tänket. Det är 
svårt med mus.  
 
- Hur går dina tankar och hur känner du i en sån situation, när ett verktyg inte 
upplevs som tillräckligt eller känns felanpassat? 
 
- Man blir frustrerad också måste man sätta sig i Photoshop och försöka få till 
någonting som ser “skissigt” ut. Eller inte ser för hypat ut. Det är ju fult att kasta in 
någonting som är HiFi in i någonting som är LoFi. Det sticker lite grann i ögonen.  
 
- Känns det lite jobbigt att det blir mer tidskrävande då? Att gå från program 
och program och så. 
 
- Ja jag tänker, det kanske är det som ligger bakom frustrationen lite? Att man 
måste ut i ett annat program och så? För att växla emellan. 
 
- Ja, och att det aldrig är så smidigt som på ett papper.  
 
- Kan de detaljerat beskriva ditt arbete med s*kiss*-stadiet i ett 
applikationsverktyg (fniss fniss, å herregud ta mig hem). Förstod du frågan? 
 
- Nej. Jag fastnade på kiss. 
 
- Om vi tänker just den här skiss-delen, då när ni sitter och ska skapa en LoFi. 
Kan du tänka tillbaka på något projekt som ni har gjort? Som du kan berätta 
liksom, hur ni har gått tillväga? Hur det börjar. 
 
- Vi jobbade ju som underkonsulter till ett företag, där de kommer med features som 
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de vill ha som till exempel att man ska kunna tagga ett dokument. Och då säger de, 
ge oss en LoFi skiss på hur det ser ut. Så hopapr vi in i Balsamiq, drar in en iPad, drar 
eventuellt in en printscreen på appen, beroende på hur HiFi och LoFi de vill att det 
ska ut. Och sen rita upp då hur man har tänkt. Hur just den här taggdelen ska se ut. 
Och spara som PDF och skicka för att få ett OK eller ett Nej. Och sen vidareutveckla 
det. Det är flödet som vi har kört med när vi varit underkonsulter. Men sen när vi 
har haft våra egna projekt så har vi använt LoFi mest för att förmedla ett budskap 
och för att visa att så här-ish, kommer det att funka. Så här kommer appen ungefär 
se ut, så här kommer den att eventuellt interagera med andra system och så vidare. 
bara för att så ett frö hos användaren, för att annars finns det en risk att de går från 
mötet utan att de riktigt vet vad vi har presenterat.  
 
- Det blir som ett underlag kanske till när man ska förklara för dem, tankesätt 
och så vidare. 
 
- Precis.  
 
- Ja det finns kanske inte så stort fokus på gränssnittslayouten?  
 
- Det är mycket fria tyglar. Nu är ju vi underkonsulter, såhär lite mer, skicka en LoFi 
till oss, så säger de ja eller nej. Då är det ju mer på det sättet. Men annars har vi inte 
haft så mycket krav på design.  
 
- Om man ska tänka just i Balsamiq, det får vi ju se sen. Men är det bara såhär 
en uppsättning med komponenter, så kan du pussla ut hur du tänker att det 
ska se ut? 
 
- Man kan dra ut en iPhone, man kan dra ut ett tangentbord, man kan dra ut en 
tabell, man kan dubbelklicka i den så kan man skriva in vad man vill att det ska stå 
på varje rad.  
 
- Hur fungerar det om man tänker att, för en app har ju inte bara en sida, man 
kan ju skapa flera olika sidor, hur behandlas det i Balsamiq?  
 
- Ja precis som man skulle kunna göra på ett vanligt papper, det är samma 
funktionalitet. Så oftast så har jag kastat upp flera iPhones med olika states, också 
har jag pilar som förklarar att om du klickar på den här så kommer du hit. 
 
- Om du tänker på det som vi pratade om sist vi var här, om man navigerar i en 
applikation, med just plattor då. Fanns det stödet med vilken typ av 
interaktion man gör? 
 
- Inte just i Balsamiq, det är bara visuellt, för man kan dra ut en knapp.  
 
- Ja men jag tänkte, du kan inte visa kunden till exempel. om man visar upp en 
LoFi skiss så kan du inte visa hur man interagerar med applikationen utan 
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mer, så här kommer det se ut? 
 
- Det skulle ju kunna gå att göra med en HiFi med den interaktionen som man 
kan göra där.  
 
- Om man har en LoFi och har sådana där tecken för swipe eller dubbeltapp och så.  
 
- Ja det är väll ändå, om man nu ändå ska visa en LoFi och inte en HiFi. Just i 
början kan det inte av bra för kunden att veta på vilket sätt eller hur man 
interagerar?  
 
- Jo men det tror jag. Men hittills har jag fått använda pilar istället för att visa swipes 
och så. Men jag tror att det visade jag ju förra gången men de där tecknen som var på 
mallarna. Dom hade ju varit bra om man kunde föra in i Balsamiq. För att kunna visa 
vilka olika håll man kan swipa och sånna grejjer.  
 
- Det verkar finnas typ en standard med tecken som visar händer. Som visar 
tap och sådant. Lite universellt som folk förstår vad det är. Det är lite konstigt 
att de inte har gjort något sådant ändå.  
 
- Jo, för det känns så fult också ibland. När man ska förmedla gränssnittet i en LoFi, 
så ska man skriva text “användaren tappar på” (skrattar). Det har ju blivit det, 
“swipe” och “pincha” mycket sådär konstiga ord och när man ska visa en LoFi för en 
kund så tror jag att det är bra att kunna visa i bild istället för text vad som går att 
göra.  
 
- Det måste gå att snabba på flödet eller vad man ska säga? Deras uppfattning 
istället för att de ska kolla på bild och förklara. Istället för att bara “swipea”. 
(med ljudeffekt!). 
 
- Ja jag har ju aldrig testat det själv så man kan ju inte va säker. Dom kan ju få för sig 
att den här handen är en del av gränssnittet. Det finns ju alltid sådana risker också. 
 
- Jag reflekterade lite över det du sa, att en kund sa att det såg lite ”tattigt” ut.  
 
- (Skratt) ja det är ju din tolkning.  
 
- Om man visar en för HiFi prototyp så kanske det bir svårt för kunden att 
komma med konstruktiva förslag eftersom den ser färdig ut? 
 
- Det handlar ju om kundens kompetens också, för det är ju inte säkert att den 
kunden hade kommit med några förslag, oavsett vad du hade kommit med.  
 
- Nej men det finns alltid  den risken att vissa har ju svårt att fantisera fram visuellt 
gränssnitt utan vill ha svart på vitt att så här kommer det se ut. Inte få några luddiga 
streck. men det beror ju på, från person till person.  
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- Skulle du vilja ha ett designverktyg, nu går ju det i Balsamiq, att du kan 
designa både för iPad och iPhone, men tycke du att det är en bra grej eller 
tycker du att det skulle varit två helt separata. 
 
- Nej det hade ju kunnat vara bra att ha olika “states” typ som att nu vill jag in i “iPad 
mode”. 
 
- Jag satt i programmet visio innan, där fungerar det ju som att nu ska jag göra 
en sån här modell, men nu vill jag göra en sån där modell instället. 
 
- Nä men några färdiga “templates” om man bara får upp de verktygen om hör till 
iPad. Sen hade det varit bra om man även KAN dra in iPhone delar i iPaden. Så att 
man får ett standard set med verktyg... 
 
- Som en designlayout som man anpassar?  
 
- Nej men som man öppnar Balsamiq så är det som standard iPhone, alla 
komponenter till iPhone och vill du ha in iPad grejer så måste jag öppna en sån 
template fil. Så får jag hitta en iPad, kopiera den, klistra in den i mitt dokument. Sen 
måste jag leta reda på ett iPad tangentbord och klistra in det. Så det är ju fortfarande 
inte fullt stöd för det.  
     
- Jag har hört att ni ska börja utveckla för Android också, jag vet inte om ni har 
gjort det?  
 
- Jo vi har precis börjat. 
 
- Jo jag tänker att om man skulle utveckla en app både för android och för 
iPhone (iOS heter det va?). Skulle du vilja se att designverktyg stödjer 
utveckling för alla de här miljöerna tillsammans? 
 
- Ja absolut. I och med att komponenterna i en app inte ser likadana ut i iOS och 
Android så hade det varit perfekt. Snart kommer vi behöva skissa upp 
androidgränssnitt och då måste jag ju veta vilka begränsningar och så som finns.  
 
- Det jag tänkte på, utifrån förra intervjun, han pratade om sån här Native-
känsla, just så här ifall det är iPhone eller Android. Som man tänker en sån 
applikation som typ swedbank eller Facebook. Där ser man ju inte direkt om 
det är någon skillnad mellan iPhone eller Android, de har ju sitt eget. Men det 
handlar väll om man har just de knapparna som är för iPhone. 
 
- På iPhone är det ju väldigt mycket standard komponenter, där är det ju den där 
native känslan. Där användare känner igen sig, t.ex. en tillbaka knapp ser ut precis 
sådär, och då vet de att det är en tillbakaknapp. Det är ju en jättebra grej för iOS 
delen men sätter man sig med Android så får man ju mycket mer frihet.  
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- A just det, jag tänkte på Android, de har ju en bakåtknapp på själva telefonen, 
ungefär som en fysisk knapp. De behöver ju ofta inte det i applikationen. En 
sån liten grej som ändå är en stor grej.  
 
- Ja jag får ju panik när jag sitter med en Androidapp och hur går jag tillbaka? Sen är 
tangenterna osynliga tills man touchar på dem.  
 
- Jag funderade på det här Xcode som du pratade om. Vad är det för typ av 
program? 
 
- Det är både utveckling och layout av appar.  
 
- Det riktar sig specifikt till appar eller?  
 
- Ja xCode är utvecklingsverktyget för allting som är till Apple. Så du kan utveckla 
iOS 10 appar till iPhone eller iPad. Jag tror det går att utveckla Android grejer också 
om man vill krångla.  
 
- Men när man gör gränssnittslayout, i det programmet. 
 
- Man kan göra det men det är ganska mycket begränsningar i det. Där har du ju 
verkligen bara standardgrejer. Som du drar ut, men vill du ändra en bakgrundsbild 
så, bara det blir lite krångligt. Men det finns ett verktyg där i som heter 
interfacebuilder. Och då får man upp om man har en iPad applikation så får man upp 
ett område som är lika stort som en iPad. Man kan dra ut en knapp eller en 
applikation bar osv. men där är det väldigt mycket olika från utvecklare till 
utvecklare. Vissa utvecklare tycker om interface builder och vissa hatar interface 
builder. Mest på grund av att om man vill göra något mer custom så måste man 
hoppa ur interface builder och då kan interface builder istället vara i vägen.  
 
- Hur ofta är det att det ska vara mer Custom i sådana projekt som ni gör? 
 
- Vi vill nästan alltid göra någonting som är custom. Och en liten custom grej i en app 
kan göra fruktansvärt mycket för känslan. Men vi tenderar att använda 
interfacebuilder till det som interface builder är bra på, att snabbt kunna rita upp. 
Annars måste man sitta och koda ihop gränssnittet. Och sen de delar som inte går att 
gör ai interface builder gör vi i kod istället.  
 
- Så alltså under själva skiss-stadiet jobbar ni i Balsamiq och visar upp hur 
själva gränssnittet ser ut men sen när ni ska göra själva gränssnittet så blir det 
genast lite krångligare? 
 
- Jag tänkte på det där med HiFi prototyperna som ni gör. Gör ni det i xCode 
då? 
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- Ja då gör vi appar som är basic. Antingen så vidareutvecklar vi eller så börjar vi om 
från början när man känner att man vet tillräckligt mycket, oftast när vi kör HiFi 
prototyperna så gör vi så mycket som möjligt i interface builder för det är så himla 
lätt att dra ut grejer då. Då kan man göra en app ganska så snabbt. Med en som 
hoppar mellan olika sidor och så. 
 
- Jag tänkte på när ni designar för iPad, hur stor är skillnaden när du jobbar 
med iPad och iPhone i Balsamiq. Förutom att iPad komponenterna inte riktigt 
finns tillgängliga. Eftersom det är mycket större yta och allt såsant där. 
 
- Ja det är väll samma begränsningar som är under hela utvecklingsprocessen. 
Allting måste få plats och allting måste se bra ut. Delvis måste det se native och 
standard ut. Så folk känner igen sig.  
 
- Vilka navigationsmöjligheter finns på en iPad som inte finns på en iPhone.  
 
- Det är layouten, en iPhone kan ju vanligtvis bara visa en sak åt gången medan en 
iPad kan visa, en iPad är uppdelad i två sektioner istället. Så kan du visa innehåll till 
vänster så klickar du så öppnas det till höger.  
 
- Det finns väll lite olika navigationselement? Typ som karusell och lite sådana 
prylar? 
 
- Det är inte så mycket navigation som det är designmässigt, man bläddrar igenom 
någonting istället som en lista. I och med att iPaden är större så går det att lista 
grejer på ett helt annat sätt än på en iPhone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Designverktygs funktionalitet vid design av applikationsgränssnitt för tablets. 

 58 

Bilaga 4  

Transkribering av Skypeintervju  

 
Fet text representerar intervjuaren. 
Snedställd text representerar den andre intervjuaren som för anteckningar och är 
delaktig i samtalet. 
Vanlig text representerar respondenten. 
 
- Kan du börja med att berätta vad du jobbar med? 
 
- Hur långt bak ska jag börja? 
 
- Ja, hur länge har du jobbat inom branschen? 
 
- Ja, det är just det som är frågan. Vilken bransch? 
 
- Ja, ok. Vi fokuserar ju på app-utveckling och gränssnittsdesign, för appar, till 
tablets främst. Men har du jobbat mot telefoner och så får du gärna prata om 
det också. 
 
- Jag har varit affärskonsult på Logica. Om du känner till det företaget? 
 
- Jajjemen. 
 
- Jag har varit affärskonsult där i fyra år och jag har jobbat just mot mobilitet och 
iPads och sånt här. Men nu har jag hoppat av Logica och jobbar med eget företag 
som gör appar för barn och ungdomar. Främst för tablets, iPads och andra tablets 
som finns på marknaden.  
 
- På det här företaget, är det bara du som jobbar där eller finns det fler som 
jobbar där också? 
 
- Rent officiellt så är det ett bokförlag, för vårt fokus ligger på historier, vi försöker 
berätta historier. För vi tror att det finns en marknad där. När man tittar på 
applikationer för barn och ungdomar är de i de flesta fallen för spel eller utbildning. 
Just det här segmentet att man försöker ge dem historier är ganska litet. Så där 
jobbar vi som sagt. Så det är inte bara jag. Jag jobbar med illustratörer, designers och 
författare. För att vi ska få fram historier. Så det är många som är inblandade.  
 
- Arbetet skiljer sig från det du gjorde på logica då? 
 
- Ja, precis. Det är en stor skillnad. På Logica var jag ju en konsult. Så jag sprang och 
berättade vilka möjligheter som fanns med mobilitet. Men jag gjorde ingenting 
konkret kan man väll säga. Kanske ett par grejjer. Nu gör jag konkreta saker.  
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- Jag tänker på de här apparna som du gör. Skulle du kunna berätta kort hur 
en sån skulle kunna se ut? 
 
- Det handlar om grafiska noveller kan man säga. Det är allt för barn ifrån 2 års ålder 
upp till tio, tolv, femton år. Så det handlar om grafiska berättelser, Grafiska noveller, 
det är ganska mycket grafik. Så försöker vi hitta sätt att blanda in interaktion i detta. 
Så att man förstärker historien. Vad mer kan man säga? 
 
- Nej jag tror att vi får en ganska bra bild. Det är precis det vi är intresserade 
av att höra. För det skiljer sig kanske litegrann från om man tänker sig 
Facebook appen och så, mer traditionella gränssnitt.  
 
- Ja alltså Facebook appen, det finns ju många olika möjligheter. Om man tänker spel 
och sådantt som finns på Facebook. Då är vårt designarbete ganska lika.  
 
- Om man ska kika på designprocessen och så. När ni börjar jobba med en ny 
app. Skulle du kunna beskriva hur designprocessen ser ut för dig när du 
jobbar med ett projekt? Från ide till färdig produkt. 
 
- Vårt fokus ligger på historier. Så det första vi alltid gör är att vi läser igenom en 
historia. Så då är det författaren som kommer in i bilden först. När vi sitter och läser 
igenom en historia och diskuterar vilka möjligheter som finns och när vi tycker att 
det är en bra historia som vi vill publicera då går vi vidare med det. Och då spelar vi 
in speldesignern. Tanken är då att försöka hitta ett bra sätt att försöka stärka 
historien. Just de här interaktiva sakerna. I många fall så kommer man bara fram 
med någon slags storyboard kan man säga. Man delar upp historien i ett antal olika 
scener som man skissar på och bedömer vilka interaktiva moment som ska finnas 
där. Det bollar man vidare med författaren, i många fall måste man förändra texten 
så att den passar med den text som vi föreslår. Författarna är ganska kreativa. De 
kan blanda tidslinjer och historier och så där. När vi kommer in med en speldesign, 
ibland så förändras den och då blir det att man styckar upp historier och sånt där 
och när författaren håller på och förändra texten så blandar vi in en illustratör. Som 
börjar skissa ner hur han ser på historien. Sen bollar vi tillbaka det till författaren 
också diskuterar vi vilka saker som kan förbättras. Ibland bir det, ibland får vi gå 
igenom 2 - 3 illustratörer, innan vi verkligen satsar på något. Det är många som ska 
tycka till. Författaren måste tycka om illustratörens arbete och illustratören måste 
tycka om historien. Vi som gör interaktionen måste4 också tycka till, så det går i 
vändor lite fram och tillbaks. Då brukar vi använda Photoshop ganska mycket. 
Många illustratörer tecknar på papper. Och det arbetet scannar vi in och sen 
placerar vi lite saker i Photoshop helt enkelt. För att kunna ungefär bestämma hur 
bilden ska se ut. Men då är det ingen interaktion utan då är det bara statiska bilder. 
 
- Skulle man kunna kalla det för en typ av LoFi-prototyp? 
 
- Jag kan inte det begreppet. 
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- Då släpper vi det. Om man ska tänka på den här designprocessen. Om du 
skulle dela in den i olika delar eller stadier. Skulle du kunna göra det tror du? 
Kan man klassa in det i exempelvis ett skiss-stadie eller liknande? 
 
- Först stadiet är att alltid gå igenom historien och få fram idéer för hur man ska, 
vilken typ  av applikation det skall vara. Så det är alltid första stadiet. Det andra 
stadiet är att få illustratören inspelad och börja designa scener. Det tredje stadiet är 
att man börjar latja med interaktion. Att man ska påbörja, laborera med vilka 
interaktiva moment som skall ingå i spelet. På ganska låg nivå. Så ingen färdig kod, 
utan snarare bara så här ska det gå till. Och enkla animationer. När alla de här tre 
bitarna är på plats. När alla är överens, då går man in och börjar koda.  
 
- Bygger själva appen så? 
 
- Precis.  
 
- Jag fundera på, finns det något av de här momenten eller stadierna som du 
har beskrivit som tar mer tid än någon av de andra? 
 
- Det varierar från applikation till applikation. Det finns ingen färdig mall så att säga. 
Det man direkt kan säga är att allt beror på vilket skick historien är i. Ibland utgår vi 
bara från synopsis. Då kommer det ta lite längre tid att bearbeta historien, 
författaren måste verkligen skriva ner hela historien och det tar en del tid. Men i 
vissa fall har vi en färdig historia att arbeta med. Vilket betyder att det som behöver 
göras är att förmodligen bara skriva om några moment. Sen beror allt på 
omfattningen. Vissa historier som är för barn, då pratar vi om väldigt lite text men 
ganska många bilder. Vi kanske pratar en A4 text som är splittrad på tio scener. Men 
i andra fall kan det bli så att man har fem A4 text som är splittrad på 3 scener. Så det 
är väldigt svårt att beskriva, det beror på historien.  
 
- Kan man säga att allting... tycker du att det är någonting som är svårare än 
något annat? 
 
- Ja, design, idé. Att komma på en designidé är det svåraste. Det är det alltid. När det 
gäller mjukvaruprojekt oavsett vilka. Ett av de svåraste momenten just när det 
gäller sånna saker där man inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Då är idén det 
svåraste. Sen när man väl har fått allting på plats och vet hur allting ska fungera då 
är programmeringen ganska enkel. Så det är idén och designarbetet. Illustratörer 
och animationer för vår del i alla fall.  
 
- Jag tänkte, har du något speciellt sätt att försöka tackla den svårigheten, för 
att komma på idén? Hur gör ni för att lösa det? 
 
- Vi jobbar iterativt helt enkelt. Vi använder det här agila metoder som man pratar 
om. Så det gör vi inte bara under utveckling utan även när vi tar fram idéer. Att man 
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inte sitter en månad på kammaren och sen komma fram med en idé också är den 
godkänd eller inte godkänd. Utan vi träffas ungefär varje vecka där vi går igenom 
saker och ting. Eller det vi har fått fram, vilka idéer som är bra eller vilka som är 
dåliga och då får vi fram vilka vi kan gå vidare med. En iterativ designprocess är det 
bästa som finns för att kunna tackla sådant här.  
 
- När ni börjar jobba med det, du prata om att ni bland annat jobbar med 
Photoshop, eller illustratörerna gör det. Finns det några andra sådana 
designverktyg som gör det också? Någon mjukvara som stödjer processen. 
 
- Vi jobbar ju som sagt med grafik ganska mycket. För att få fram design och för att 
jobba med bilder så är det Photoshop som gäller. När vi går in i det tredje stadiet där 
vi försöker få fram en enkel interaktion. Då brukar vi använda oss av någonting som 
heter, jag kan skicka en länk (länk till programmet). Det heter Gamesallad och det är 
just sådär att det kommer fler och fler verktyg som ligger ovanför native för språk 
för Android och iOS. Inte java utan någonting annat och Gamesallad är just ett 
sådant verktyg. Där man kan i princip skapa egna spel utan att man behöver koda. 
Utan det är ett sådant där WYSIWYG verktyg. Men vi använder inte det för att skapa 
spelet. Vi använder det för att jobba med de grova designerna. Det går fort, man kan 
testa det direkt på iPad men man behöver inte grotta in sig i alla moment som finns. 
För att ett enkelt projekt så räcker det här verktyget gott och väl även för att skapa 
applikationer. Börjar det bli lite komplexare så blir det svårare. Ju mer komplext 
desto mer begränsningar har verktyget.  
 
- Men om det är en app som är komplex. Vilken miljö sitter ni och utvecklar i 
då? 
 
Vi utvecklar idag i någonting som heter CoronaSDK. Jag kan skicka en länk också, ska 
vi se här (länk till programmet). Det här sitter vi och utvecklar med. Det är ett 
liknande verktyg, ett lager som ligger ovanför och som är byggt just för att hantera 
grafik på ett bra sätt. Språket som används och vi är intresserade av är LOA, som är 
ett script språk. Fördelen med det här är som sagt att man gör en applikation som 
går att porta både till iPad och till android. En annan grej är att språket också är 
enklare, vilket betyder att man snabbar upp effektiviteten. Skulle man utveckla en 
liknande app i objective C så skulle det ta kanske dubbelt så lång tid. Så det snabbar 
på processen och ökar effektiviteten.  
 
- Men om vi går tillbaka till det där Gamesallad. Som ni använde tidigare och 
till lite enklare appar. Tycker du att det hjälper dig på alla sätt som du 
behöver det till att göra? 
 
- Alltså just för det här tredje steget där vi börjar jobba med interaktiviteten, där 
hjälper det otroligt mycket. Det det gör är att det snabbar upp processen. För att 
istället för att sitta och för hand koda vart saker och ting ska ligga, det är ett 
WYSIWYG verktyg. Man bara importerar en bild också lägger man in  det på 
skärmen också kan man med bara några knapptryckningar få det att animera.  
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- Använder ni det då för att skapa hur layouten ska vara och så? 
 
- Nej, Gamesallad. Vi får ju en grov bild för hur saker och ting ska vara. Men det är 
inte så att vi kan portera kod från Gamesallad till CoronaSDK, det måste ändå göras 
om sen i CoronaSDK. Ungefär vart saker och ting skall ligga, men inte exakt att det 
ska ligga 200px från vänster och 176px från höger. 
 
- Ni skissar ju så innan med penna och papper sa du..  
 
- Det beror på illustratören. Vissa illustratörer arbetar med papper och penna med 
färger, det beror på teknik helt enkelt. Vissa börjar med papper, andra gör det direkt 
i datorn. Så allt beror på vilken illustratör vi går vidare med. Jag kan ta upp ett annat 
verktyg till som vi inte arbetat med men jag har testat det. Vi har inte använt det i 
något projekt än, men det är mycket möjligt att vi kommer använda det eftersom vi 
ändå jobbar med Photoshop. Quick/Kvick (osäker på stavning) heter det verktyget, 
och det är ett plugin för Photoshop. Där man direkt kan skapa CoronaSDK kod. Där 
blir det i så fall att den tillåter just det här med animation. Interaktiviteten och det i 
en enkel form. De sakerna som man skapar i det här verktyget kan du direkt 
importera till CoronaSDK och sen jobba vidare med. Men det har vi inte testat i 
något projekt än. Men det är en stark kandidat att vi ska fortsätta jobba med det 
verktyget istället.  
 
- Om vi fysiskt hade varit och träffat dig nu hade vi frågat om du hade kunnat 
visa lite när du jobbar med designverktyg. Men det kan ju bli lite svårt. 
 
- Ja det blir nog svårt (skratt). 
 
- Jag tror vi har fått det som vi är ute efter.  
 
- Alltså de här verktygen är otroligt enkla, speciellt Gamesallad. Har ni en mac är det 
bara att installera och testa. Det finns massor med exempel och det är som sagt 
WYSIWYG. Så man kan flytta på saker och ting och sen se direkt hur det kommer bli 
på en iPad. Quick/Kvick måste man ju ha Photoshop för det funkar bara med 
Photoshop CS5. Det passar vår verksamhet. Vi jobbar uteslutande med grafik och vi 
jobbar inte med de vanliga nativeknapparna och sådant där. Vi är intresserade av 
någonting annat.  
 
- För när vi har pratat med andra som jobbar med app-utveckling om deras 
verktyg som de använder så var det en väldigt viktig sak för dem att det finns 
sånna där standardkomponenter som de bara kan dra in. Och det kan jag 
tänka mig att det är ingenting som ni har något större intresse av.  
 
- Nej, det har vi inte. Och det finns ju massor med sådana här templates för 
Photoshop, om man skulle vilja ha dem. Ett annat verktyg som vi inte jobbar i nu 
men har jobbat i tidigare. Det är utvecklingsverktyget som heter Titanium, och den 
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är ju mer byggd för standardgrejer.  
 
- Om man ska tänka så att det finns två sidor av det här med apputveckling. Nu 
finns det ju fler dimensioner än så. Men om sådana som utvecklas mera 
traditionellt systematiskt och det som ni gör. Tror du att man behöver andra 
designverktyg för de olika? 
 
- Ja det tror jag. Det finns ju ett antal designverktyg för affärsappar på appstore. För 
t.ex iPad där man direkt i iPad kan skapa enkla frames. Standardknappar och sådant. 
Nu har jag inte dem exakt vad de heter. Men det finns den typen av verktyg. Det är 
en skillnad på affärsappar och spel. Det är det. Och designverktyg skiljer sig därefter.  
 
- Jo man har ju olika behov i sitt skapande. 
 
- Jag tror att det är så att affärsappar så kommer det så småningom utvecklas 
verktyg liknande Visio från Microsoft. Där man kan dra och släppa och sen kan man 
få hjälp med koden. Men den möjligheten finns ju redan i Xcode.  
 
- Tror vi är klara där, tack så mycket för att du ställde upp. Om du vill så kan vi 
skicka transkriberingen till dig när den är färdig så att du kan se så att vi har 
uppfattat allting korrekt och det inte är några missar. 
 
- Ja jag skulle gärna vilja läsa er färdiga uppsats sen också. Det skulle vara jätteroligt 
att läsa.  
 
- Ja men då ska du får göra det. Då hörs vi av. 
 
- Strålande tack så mycket! 
 
- Tack så mycket, tack själv, hej då! 
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Bilaga 5  

Transkribering av intervju 5 
 
Fet text representerar intervjuaren. 
Snedställd text representerar den andre intervjuaren som för anteckningar och är 
delaktig i samtalet. 
Vanlig text representerar respondenten. 
 
- Eftersom du inte jobbar med applikationsdesign just nu, eller gör du det?  
 
- Jaa, delvis. Typ 10% kanske.  
 
- Ok, men vi kan börja med att du beskriver din egen roll i 
utvecklingsprocessen.  
 
- Ja då när jag var heltid? 
 
- Ja, precis. 
 
- Då kunde det se ut på lite olika sätt, men om det var så att vi hade en befintlig 
kund. Alltså på vår byrå så har man konton dårå. Med kunder som man kontinuerligt 
gör uppdragför. Är det så att vi har en befintlig kund så har vi oftast en motsvarande 
projektledare. Eller en account manager dårå. Som har kontakt med kunder 
kontinuerligt. Då får han eller hon in en brief. Som är ett ganska löst definierat, ja det 
är inte ens ett uppdrag utan det är bara en efterfrågan på idéarbete helt enkelt. Och 
då tar han det vidare med gruppen. Och då blir min roll som user eXperience 
designer att gå in strategiskt och känna av vad vi behöver utforska för att komma 
fram till en idé här. Då samtidigt med det så jobbar ju planners med att titta på 
liknande frågor egentligen. De kollar ju på det kulturella och hur en idé kan ha 
impact på popkultur idag. Och jag tittar då på, hur skulle vi kunna stödja individuella 
användare om vi nu använder det begreppet. Så vi har lite olika fokus, men vi har 
ungefär samma typ av strategiskt tänk. Alltså hur vi jobbar i olika kanaler och så 
vidare. Sen gäller det att lägga upp en plan på hur man skulle designa det. En sådan 
studie, baserat på hur stor den här briefen är. Är det en helt ny corporate site som 
ska göras så är j u det mer förarbete. Är det en kampanjsite eller ett microprojekt av 
något slag så kommer våra creatives in och kanske håller i stafettpinnen. Och vi 
understödjer det med lite traditionell interaktionsdesign. Så det kan vara väldigt 
olika beroende lite på vilken typ av projekt man har. Sen då allt eftersom projektet 
går så kommer jag in mer och mer operativt med att göra wireframes och skissa ut 
förslag och idéer och det gör man oftast i samråd med artdirectors copyrighters och 
creatives. Just på vår byrå så hade vi ju en väldigt stark creatiove director som var 
inne och kvalitetskollade innovationsnivån på alla idéer rätt hårt. Men det kan nog 
skilja sig från arbetsplats till arbetsplats. Och sen så blir det ju även när vi går över 
till produktion. Då kommer ju utvecklaren och bollar tillbaka idéer. Då är det alltid 
att man inte har tänkt på exakt alla tillstånd, alla knappar ska vara i. Då får man ju 
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försöka lösa problemen allt eftersom de kommer. Då blir min roll att försöka väga 
användbarhet och smidig interaktion mot utvecklarens krav på att deadline skall 
hållas och så. Ja, så ser väll inbladningen ut, rent generellt.  
 
- ja det är mycket kommunikation och iteration fram och tillbaka hela tiden?  
 
- ja det är mycket kommunikation, dels mot klienten dels gentemot creatives och 
dels mot utvecklare. Dels kontinuerligt då, speciellt eftersom man sitter i den 
strategiska rollen. Som jag satt då så är det ju att kontinuerligt vara med på alla 
kundmöten och så vidare. Så det är ju projektledare, jag, creatives och sen när 
projektet har glidit in i produktion så är det fortfarande jag men även utvecklare och 
technical directors och så som sitter med.  
 
- Blir det någon form av informell iteration på något sätt? 
 
- Ja, hela tiden.  
 
- hade ni någon struktur på det? 
 
- Jo, vi hade grundläggande struktur och det är milstolpar om hur vi ska iterera, sen 
jobbar man sig bakåt. Men iterationen i det här fallet, de är absolut inte som i 
läroböckerna. utan det är ju att en CD kommer ner och tittar över axeln när jag sitter 
och jobbar och så bara: vänta nu, det här ser konstigt ut. Det här håller inte. Vi måste 
göra om. Och då plötsligt kan, om vi kallar det för en ny iteration, även om det inte 
var planerat över huvud taget.  
 
- Ok, om vi går vidare till just designprocessen. Kan du beskriva hur den ser ut 
för dig när du arbetar i ett projekt. Från en idé till färdig design? 
 
- Japp, det är ju... lite olika men vanligtvis så är det väldigt mycket papper och penna, 
att jag börjar skissa ut och min CD kommer ner med egna handskisser också 
försöker vi prata kring det. Ibland ås kan vi ockupera ett konferensrum och ha en 
whiteboard där vi ritar upp saker och ting så att designprocessen är en enda lång 
harang av kommunikation. Det genererar genomgående paperskisser hela tiden. Där 
har jag ju märkt att skissens betydelse är väldigt stor. Det kanske inte är någonting 
som alla tänker på utan att själva designprocessen börjar när man sätter sig med ett 
prototyp verktyg. Att bygga i Omnigraffle eller liknande. Det där handskissandet ser 
man ju bara som ett, ja lite förstadium som man inte riktigt tänker på men jag tycker 
att mycket av idéerna är jätteviktiga. Hur man går in i skiss-stadiet och som jag sa 
om våran creative dårå vår CD. Han jobbar ju aldrig digitalt. Det är bara penna och 
papper hela tiden. Om man bara ritar upp små boxar och pilar och så här ska det va 
så här ska det va. Han har ju ingen som helst operativ, han sitter inte me dmus och 
skärm och så utan det han gör vid datorn är att skriva presentationer och 
anteckningar i word och så.  
 
- Det var ju väldigt intressant det faktiskt.  
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- Så om du skulle kunna kategorisera designprocessen i större kategorier som 
exempelvis skiss-stadie då, med penna och papper. Och sen fortsätter vidare. 
 
- Mm, ja just det. Då tänkte jag rita då. *skratt* “weee”...  
*Prassel och grejas*. Ja jag tänkte att ni kunde få med er.. 
 
- Ja det vore ju super toppen. 
 
- Schematiskt så tänker jag mig att processen går till lite så här då va.. Man får en 
liten form av brief, och då gör man ofta så att man är på ett möte, då får man den här 
briefen, pratar med sin kund. Sen går man hem och funderar på det. Sen skickar man 
tillbaka en de-brief, för att bevisa att man har förstått briefen så att säga. Så Brief - 
de-brief är ju en sån här handskakningsprocedur. Sen där efter kan vi börja jobba. 
Då beroende på vilken typ av projekt det är, då tar jag ju ett ganska stort projekt, så 
vi får hela. Då börjar vi med någon form av research, det kan vara allt ifrån att man 
går ut och intervjuar eller att man gör en konkurrensanalys. Man kollar igenom vad 
kundernas medaktörer på marknaden gör. Det kan vara att man kollar google-
analytics om det finns en befintlig webbplats eller om man är ute efter att göra o 
flödena. Så det är både kvalitativt och kvantitativt man studerar då. Där är det klart 
att i reklamvärlden så är det så att inte den akademiska nivån, den är inte jättehög 
utan det finns en väldigt stor procedurell kunskap. Vi var väll kanske lite unika på 
att vi la så stor vikt på de här kval. och kvant metodik och använde terminologi som 
kommer från universiteten. Det kanske inte är jättevanligt. Det behöver man absolut 
inte göra men det har fungerat bra för oss. Sen så gör vi då lite olika modeller, 
personas kan vi använda ibland. Där bygger vi upp sådana, vi kan göra mentala 
modeller som jag vet att ni känner till. Försöker mappa upp, och nu som sagt det här 
gör vi verkligen inte för de små projekten utan det här gör vi när man ska göra ett 
årslångt, en ny sajt. Och så intervjuar vi och så har man hela med sina kundmöten, 
sen då när det här börjar ta form. parallellt med det så skissar man hela tiden Då 
handlar det här om att expandera ut alla lösningar, gå vidare med olika spår och så 
där. Där har ju både CD och AD och Copy och UX och Planners, alla dem har ju input 
på det här. Det är ju rätt kaotiskt, roligt stadie då va. Så går man runt och pratar och 
sen kommer ju technical directors och frontend-developers. framförallt front-end 
kommer ju in då också. De vill ju gärna va med tidigt och vi tycker om när de är med 
tidigt. Det är ju någonting som vi försöker jobba med kontinuerligt. För att försöka få 
in, för problemet är ofta att front-end utvecklare, när vi får en brief från en kund så 
sitter de oftast och svettas med ett helt annat projekt. Då vill man inte störa dem, 
fast de vill vara involverade tidigt. Så där är et moment 22. Men, tillslut så har man 
landat i en idé och nu börjar det bli tajt om tid så då gälelr det att förfina den till 
någonting och där kommer vi in med klickbara wireframes. Då har jag jobbat i 
Omnigraffle mycket och gör dem i wireframe format utan färg, utan jag använder 
väldigt neutrala typsnitt. Helvetica t.ex. för att inte ge någon indikation på vart den 
visuella designen skall gå. Sen beroende på om kunden är mogen för det eller inte så 
visar man det och låter dem klicka runt i det och vi har ju märkt att både utvecklare 
och kund, de får en hyffsat estetiskt tilltalande wireframe so mär klickbar. Och vi har 
lagt upp den på en server och ger dem länken så kan de klicka runt. Det kan vara lite 
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vanskligt att göra det ibland om man inte själv sitter med och guidar dem runt och 
förklarar vilket scenario det är man har tänkt. Så oftast brukar vi antingen försöka 
vara med på telefon när de öppnar länken eller så åker vi dit och presenterar det 
hela då. För även om den är funktionell i sin enkelhet så går det att missförstå om 
man inte tänker på vad den är utformad för. Här blir det digitalt wireframe och 
klickbar prototyp, sen så växer det in i när utvecklarna kommer in här då va. Så 
börjar de göra sin egen, så gör de en nystart och börjar koda upp html, css och 
jquerry används ju mycket och sådär. Så att det är lite utskott häremellan, här är det 
papper och penna. Sen får man byta medium och så får man gå över till digitala 
verktyg som Balsamiq, Omnigraffle eller vad man nu använder. Sen blir det nystart 
igen då. Här emellan, här har vi visuell design också då också samarbetar med AD. 
De gör ju upp Photoshopscreens av det här. Det är dessa som de lämnar över till 
front-end utvecklarna. Då är ju de duktiga på att slicea upp photoshop-elementen i 
komponenter som man sen kan lägga in i sina verktyg och program. Sen så finns det 
back-end, kommer väll in här någonstans också då. De har ju fått med sig krav från 
technical directors redan här. ja, det även Jomla lösning eller ja det är en Wordpress 
lösning, då har ju de börjat planera upp för det då. Även om man ritar upp den 
ihärdigt så är det ju mycket parallella processer som försiggår här.  
 
- Det är ju mycket det vi har fått fram i vår andra intervjuer också, det är just 
det här med kommunikation och det är det som är det mest tidskrävande 
egentligen.  
 
- Om man jämför med när jag var till exempel HMI specialist på volvo-cars, då var 
det ju aldrig papper och penna. Då var det ju kravspecar i excelark som var 
kommunikationsplattformen. Så det är ju en väldig skillnad, för det är ju 
kommunikationsmaterial precis som ni säger. Alltså effektiv, att effektivt 
kommunicera med pappers-skisser i det här läget och att kommunicera med ett par 
wireframes här och med prototyper här, skarp kod och Photoshop. 
Kommunikationsplattformen förändras ju hela tiden. Vi har väldigt få kravspecar av 
den sorten. Back-end och i viss mån front-end vill gärna ha mycket uppspecat då har 
vi hittat någon slags hybrid där vi har en speciell version av wireframes där vi har 
specat upp så gott vi kan och orkar.  
 
- Är det vanligare där i början att det kanske kommer någon form av kravlista från 
kunden?  
 
- Det beror på. Vilken kund det är, nu är ju det jag beskriver här en ganska idé tung 
och kreativ utveckling. Det handlar ju om att få fram appar som leker med mediet. 
Om vi tar crunchband t.ex. som handlar om att utnyttja en accelerometer i telefonen 
för att spela musik. Det har ju inte kunden över huvudtaget någon kravspec för utan 
de säger ju: vi vill ha eller marknadsföra en viss enhet inför en sommarkonsert. Vi 
vill showcasea någonting för festivalerna och konserterna i sommar. Hjälp oss. De 
har ju ingen kravspec mer än på den högnivån. Sen kan de ju vara om vi får i 
uppdrag att göra om en sajt, då finns det ju så klart: ja vi har den här plattformen 
och vi måste nå ut till de här målgrupperna och då har ju 
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marknadsföringsavdelningen gjort ett jättejobb, där kan det ju finnas mer krav. 
Både tekniska och andra. Det beror på vilket projekt det är.  
 
- Finns det några av dessa kategorier som är mer tidskrävande än andra? Om 
man tänker den designprocessen. 
 
- *Tänker* Saker som är frustrerande upplevs ju ofta som väldigt tidskrävande. Om 
man sitter och ägnar en hel dag åt att bara krea fram lösningar så upplever man inte 
det som tidskrävande även om det gick åt åtta timmar för tre personer. Så det är ju 
upplevd tid. Tidskrävande är ju nr man spenderar tid på saker man hoppas inte ska 
behöva spendera tid på. Det är ju typ, från mitt perspektiv så är ju det när en 
databasstruktur inte fungerar med interaktionsmönstret som jag designar fram och 
måste sitta och lösa det, det direkt logiska i att överföra min design till en databas 
som den råkar se ut i detta fall. Sådant är ju tidskrävande. Sen om vi löser det på en 
halvtimme eller timme så känns det ju ändå som att halva dagen har gått på en 
skitsak. 
 
- Det är alltså sånt som man tänker är.. sånt som ska fungera är det som är 
tidskrävande, det som man vet kommer ta tid, det känns mer “dururu”? 
 
- Det som man föreställer sig inte ska ta tid är det som känns tidskrävande? 
 
- Ja, det är ju det som upplevs som tidskrävande, sen i antal minutrar. Det är en 
annan sak. Men överlämningen här från krea håll och designhåll till produktion, där 
är en.. det är tidskrävande. Så finns det en när kunden får kalla fötter. Det tar ju 
också tid. Här i början så är alla jätte nöjda och glada. Man tycker: ååh va schysst vi 
har en kreativ byrå och det här ska verkligen göra det här projektet väldigt kreativt. 
Men när idéerna kommer så blir det mer och mer: nja, vänta kan vi göra så här 
egentligen. Och så blir det osäkerhet och då är det väldigt mycket tid som går åt till 
att övertyga om att jo det är det rätta att göra. Exempel en, ja vi ska göra en social 
mediasatsning. Och vi säger att det ska baseras på att alla användare medverkar bla 
bla bla. Alla tycker det låter jätte bra, och sen kommer frågan om moderation. Ah 
men tänk om någon smuttskastar vårt märke, vi måste ha någon som sitter och 
kollar av alla inlägg. Ja det är ju en väldigt relevant fråga. Men det tar ju energi och 
tid att reda ut det där då.   
 
- Vi går vidare med just designverktyg. Använder du några specifika 
designverktyg i designprocessen? 
 
- Ja, Omnigraffle satt jag väldigt mycket med. Och sitter fortfarande. Det har blivit ett 
ja, förutom papper och penna. Papper och penna är ju mitt kreativa designverktyg. 
Sen när man går in i den här fasen, ja man börjar kanske här. Huvuddelen av 
omnigrafflandet det ligger i att göra ut det man har gjort på papper.  Så att 
designverktyg om man verkligen ska vara hård och säga, så kan man säga att 
designverktyg är penna och papper. Sen dokumentationen av det är Omnigraffle. 
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- jag tänkte fråga, vad tror du den bästa styrkan med penna och papper är? 
 
- ja, det är snabbt och det är inte.. det är förlåtande på något sätt. Det spelar ingen 
roll om en linje blir sned eller inte. Om du sitter i ett program där du bara kan dra ut 
en fyrkant och den inte ligger “in-line” med en annan fyrkant så blir det en sådan 
här, även om man inte gör någonting åt det så blir det störande. Och sen när man ska 
presentera det så måste man åtgärda det. Det måste ligga i linje och sådär och man 
börjar tänka att.. man börjar tänka på proportioner i layouten och det behöver man 
inte i skiss-stadiet. På samma sätt. Det är ju väldigt “rufft”. Så det är just snabbheten, 
det är ju faktiskt någon slags kommunikation mellan vad jag gör med handen och 
det jag tänker i huvudet. Sådana där mindsketch relationen som man inte får fram.  
 
- Det ger en större form av frihet då eller? Du begränsas inte av programmet? 
 
- Nej. Det är ju på något sätt, det är en designinput till tankeverksamhet och det 
upplever jag att jag inte får fram i de här strikta graphle / balsamiq eller proto eller 
vad det nu kan va. Utan då är det ju att dra in komponenter och så går det åt väldigt 
mycket tid till att göra om dem i rätt storlek.. och ja.  
 
- Yes, vi har ju tagit upp litegrann vilka designverktyg som används till vilka 
arbetsmoment. Som t.ex. att balsamiq används till mer skissande och 
standardkomponenter och sådär. Skulle du kunan beskriva de designverktyg 
som du använder? 
 
- Ja, För det första så tycker jag inte att Balsamiq är ett skiss-verktyg då. Utan det är 
ett wireframe verktyg men de innehåller ju standardkomponenter så det är ju rätt. 
Jag har nog aldrig gjort ett skarpt projekt i Balsamiq. För jag har fastnat i 
Omnigraffle när det gäller det, också penna och papper. Sen vet jag ju att vi har en 
kollega som sitter bredvid mig, han använder Illustrator hela tiden. För han har 
byggt upp ett bibliotek med standardkomponenter i Illustrator. Han är van vid det 
och gillar det och tycker att det är ett bra verktyg och så. Jag har kommit in på 
Omnigraffle och det har gjort att jag blivit expert på det. Så det är nog lite olika vad 
man använder. Sitter man i en annan miljö så, innan jag började på crispen så satt 
jag ju med visio för windows t.ex.  
 
- Ja det är väll vad man själv är bekväm med och så? 
 
- Ja, sen har vi ju byggt egna då, egna lösningar för att kommunicera med. För så här 
är det. Omnigraffle stödjer en viss form av interaktivitet. Men det är egentligen bara 
klick. kan man göra, egentligen så länkar man bara ihop png bilder också länkar man 
det till en viss image-area då. ja då bygger vi, jag och en front-end utvecklare ett 
javascript bibliotek och ett macro som injicerar det bibilioteket i det och exporterar 
html filer från Omnigraffle, vilket gjorde att om jag gick in och editerade i en a:href 
länk, ja man förankrade en länk i dokumentet och där kunde jag sätta in olika 
klasser, som mouse-over t.ex. Då gjorde jag i javascript biblioteket att om jag la in en 
bild som jag hade definierat som en mouse-over vilket gör att jag kan visa på en 
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annan typ av interaktion än bara klick i ett gränssnitt. Så vi byggde ju vår egen lilla 
hybrid variant av Omnigraffle.  
 
- För att öka interaktiviteten? 
 
- Ja, för att jag skulle kunna behålla Omnigraffle verktyget som jag är väldigt snabb 
med. Men ändå kunna göra mer interaktion än vad vanliga Omnigraffle egentligen 
tillåter. Som man, jag vet inte hur vanligt det är med sådana här hemma-snickrar 
lösningar men det var någonting som vi började på. Sen så hade vi planer på, vi han 
aldrig med det riktigt, vi hade planer på att man skulle ha ett kommentars-läge alltså 
ett annoteringsläge.  Så att om man typ håller nere en knapp, valde någon liten 
grunka uppe i ena hörnet så skulle man kunna slå på annotationen och 
kommentarer, för att i takt med att projektet växer och man vill annotera allting så 
blir det till slut ganska rörigt. Det är mycket annotationer med små runda ringar. 
Med siffror och små runda ringar och extra text och så. Så att få bort det och kunna 
switcha mellan den så ville vi ha en switch helt enkelt som stängde av annotationen. 
Så det var två olika lager helt enkelt. Vi hann inte bygga det riktigt men jag har sett 
att det finns den typen av funktionalitet på andra designverktyg också.  
 
- Ja det är ju också en intressant del. Att man skapar det man själv vill ha och 
inte nöjer sig med det som finns. Ja, men då kan man tänka nästa fråga här. Om 
du anser att designverktyg som du använder tillgodoser alla dina behov i 
designprocessen? 
 
- Inte alla. Däremot så är de ju, de som finns som jag har sett, de är ofta ganska 
optimerade för att bygga webbsajter. Så de har ju browser, standardkomponenter 
ofta. Desktop applikationer. Nu så börjar det komma stenciler med både 
smartphone och tabletorienterade komponenter. Men då, det är det här som är lite 
skillnaden då, eftersom interaktionen skiljer sig, eftersom de har gest på det här 
med SIRI har de ju också tal. Det finns inte så många bra standardkomponenter för 
att prototypa just det. Då får man ju vara kreativ då istället. För det, jag kan tycka att 
just gest-gränssnitt. Det blir inte så effektivt att stoppa in de här, jag vet inte om ni 
har sett de. Men det finns sådana här hand-ikoner. Med cirklar och sånt som visar på 
att här är det pinch och här är det swipe. det blir inte riktigt, jag tror att man kan 
göra det på bättre sätt. Det tror jag att t.ex adobe prototyping som jag aldrig har 
provat än, men den visar ju potential där tror jag. För den kör man ju på en iPad så 
jag vill, ja jag hoppas att den är et steg i den riktningen, att man optimerar 
designverktyg för plattformen man designar för.  
 
- Ja för vi har pratat lite grann just om de här hand, små ikonerna. Som vi har 
förstått så finns det nästan ingenting alls som visar vilken typ av interaktion 
det är.  
 
- Nej, det finns ju. Jag har ett gestbibliotek, men när man lägger på det, och idéen 
verkar bra, men när man lägger på det på sina skisser. Det tar bort.. man vet tillslut 
inte vad som är ett element och vad som är en gest. Vad som är dokumentation och 
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vad som är interaktion. Det blir, det kanske är en vanesak. Jag är inte så van vid att 
göra. Jag är van vid att göra design av webbsajter. Det blir lite krångligt att göra 
sådana “mock-ups” tycker jag.  
 
- Skulle det vara fördelaktigt om själva interaktionen var funktionell i prototypen, 
oavsett vilken kvalitet. Ja alltså visuellt? 
 
- Det beror på vad man prototypar. Risken är att ju mer kraftfullt designverktyg, 
desto mer börjar man tänka på hur kan jag använda. Hur kan designverktyget i sig 
ge mig idéer på hur jag ska designa? Det slipper man ju när man designar med 
penna och papper. För då tänker man ju helt fritt. Så det finns en risk där med de här 
otroligt ambitiösa designverktygen. För då blir man tillslut, de resulterande 
designerna som kommer ut därifrån blir mer och mer likformade. För det finns sånt 
otroligt stöd och det är så lätt att göra vissa typer då. Plötsligt så halkar man in på 
standardlösningar. Fast man kanske vill vara innovativ, så det är ju nackdelen med 
för rigorösa designverktyg.  
 
- Om vi ska gå in på hur du känner och vilka tankar du har i en situation när 
designverktyget inte upplevs som tillräckligt.  
 
- Är det någon speciell situation som vi tänker på nu, eller är det fortfarande 
webbsajter? 
 
- Det är när du arbetar med ett designverktyg för att skapa ett 
applikationsgränssnitt, överlag. 
 
- Om jag saknar någonting eller?  
 
- Nej, vad känner du? Och hur går dina tankar när det inte fungerar som du vill 
eller det inte finns de funktioner som du skulle vilja ha? 
 
- Hittills har jag ju inte sett eller, nej inget verktyg som uppfyller alla mina krav utan 
det blir ju penna och papper. Jag tror kanske att jag är nog.. jag kanske är aven 
gammal skola men jag är inte riktigt beredd att överge penna och papper. Även om 
det skulle komma ett väldigt bra designverktyg, jag har ju en wacomplatta och jag 
har möjlighet att använda en sådan stylus till iPaden så har jag ju möjlighet att 
designa mer penna och papper-likt. Det uppskattar jag ju, men det är fortfarande så 
att, jag vet inte vad det är riktigt, men så fort det blir lite utmaningar med det 
kreativa så halkar jag tillbaka till penna och papper. För det är ett mer tangible 
medie. 
 
- Det sitter väll lite mer i ryggmärgen? 
 
- Man sitter med en stylus eller wacom, det är ändå någon slags “latency” i systemet 
och det är lite laggigt. Det blir inte exakt som man vill. 
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- Det är inte samma känsla som när pennan går över papperet? 
 
- Det blir väll skillnad i resultatet också? För oavsett hur bra verktyg du har digitalt 
kommer det aldrig ge samma sak som det ger när du sitter med penna och papper? 
 
ja, det har ju någon sån tyst-kvalitet. Jag kan inte artikulera det bättre än så, det är ju 
någonting som gör att...  
Om du hade försökt göra det här digitalt *syftar på skissen av designprocessen* så 
hade det inte kommit fram det jag ville visa.  
 
- På något sätt är det ju väldigt förlåtande att rita med penna och papper för det är 
ingen som förväntar sig att det kommer användas vidare sen ändå. För det används 
för att diskutera och kommunicera. När man gör någonting digitalt så kan jag tänka 
mig att det blir annorlunda. Då sitter du där med de här konkreta verktygen och har 
potential att skapa någonting “faktiskt”.  
 
- Det är ju tidsmässigt också. om jag sitter och cirklar in”AD” här. Om du skulle gjort 
det i ett verktyg, då hade du valt textikonen, tangentbord “AD”. Klickat bort och fått 
det som ett objekt. ja, just det de ska vara en rund ring också. Ja så ska man hitta 
linje verktyget, hur tjock ska den vara? Måste man ta hänsyn till och ja, just de, 
vilken färg? ja det kanske ska vara gråskala börjar man tänka då... bara för man ser 
paletten. Alla de kognitiva inputsen fanns ju inte när jag bara satt och ritade ut det. 
Där har du ju tids och effektivitetsbegreppet ganska tydligt. 
 
- Är det någonting du själv känner att du skulle vilja få fram? 
 
- Nej, jag känner att jag har fått fram allt. 
 
- Då tackar vi så mycket. 
 
- Tack själv! 
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