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Abstract

This paper reports a study in how interaction design and graphic design is affected in the process of 

developing an mobile application to complement the use of an existing webbsite. The paper also ask 

how developers are affected in this process by the use of designpatterns. The purpous of the report 

was to see how designpatterns affects the development of mobile applications and how the 

interaction and graphic design differs between various company webbsites and their related 

application. A study was conducted by comparing three diffrent webbsites with three related 

applications to find material for our thesis. Interviews were conducted on three diffrent companys 

that work professionaly with creating mobile applications. The results show that interaction 

between an application and a webbsite differs much because of technical conditions such as screen 

size or limits as a result of rigid interface guidlines. Graphical elements are influenced by the 

publishers own guidlines for graphical user interface. The company’s own webbmanual is used as a 

template when developing the applications and keeping the identity intact. This applies to all the 

interviewed developers. The use of designpatterns occurs in most cases. The interviewed companys 

agree that design patterns should be applied to the process but some of the informants only apply 

them in interaction design and not in graphic design.
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Sammanfattning 

Denna uppsats redovisar en studie i hur interaktionsdesign och grafisk design påverkas i 

utvecklingen av en mobilapplikation för att komplettera en verksamhet på en redan befintligt 

webbsida. Rapporten syftar till att få en inblick i hur utvecklare använder sig av designmönster i 

designprocessen av mobila applikationer. Syftet med studien var också att se hur designmönster 

används och påverkar utvecklingen av mobila applikationer. Vårt mål var även att undersöka hur  

interaktion och grafisk design skiljer sig mellan olika företags webbsidor och mobila applikationer. 

En studie har utförts för att undersöka skillnaderna mellan tre företags webbsidor kontra 

mobilapplikationer. Intervjuer har genomförts på tre företag som arbetar med att skapa mobila 

applikationer. Resultaten visar att interaktionen mellan en applikation och webbsida skiljer sig åt, 

till stor del på grund av tekniska förutsättningar som skärmstorlekar eller begränsningar på grund av 

publiceringskrav utsatta av ägarna till operativsystemen man utvecklar för. Grafiska element 

påverkas av mobilutgivarnas egna riktlinjer för applikationers gränssnitt och att använda ett företags 

redan befintliga grafiska manual som en slags mall till applikationen för att behålla företagets 

identitet, förekommer hos alla intervjuade företag. Användningen av designmönster förekommer i 

designprocessen men vissa av informanterna använder dessa endast i interaktionsdesign och inte vid 

grafisk design.
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Begreppsdefinition

Android

Android är ett operativsystem och en mjukvaruplattform, främst för mobiltelefoner. Programmen 

skrivs i icke-standardiserad Java-kod och android-applikationer laddas ner från Android Market, 

som drivs av Google.

Applikation

En applikation som i vardagligt tal kallas ”app” är ett program som är skapat för att utföra en 

mycket specifik uppgift till användaren. Egenskaperna hos en applikation varierar och kan handla 

om att manipulera text, siffror eller grafiska element. I uppsatsen menas ordet applikation synonymt 

med mobilapplikation. 

En mobilapplikation liknar en applikation som finns på webben, det är formatet som skiljer dessa åt. 

En mobilapplikation är anpassad just för att vara mobil till en mobiltelefon eller läsplatta. Ett antal 

mobilapplikationer finns förinstallerade i telefonen vid inköp, medan tillverkarna ger möjlighet att 

installera ytterligare applikationer efter tycke och smak.

Den applikation som laddas ner från App Store eller Android Market kallas för en Nativeapp. Dessa 

är kodade för specifika plattformar och kodas exempelvis i programmeringsspråket Objective-C. Ett 

annat ofta enklare sätt att skapa en applikation är att göra en så kallad Webbapp, alltså en 

mobilanpassad webbsida.

App Store

App Store är en del av iTunes Store, där man kan ladda ner mobilapplikationer till Apples 

produkter, såsom iPhone och iPad.

Designmönster

Designmönster är samlingar av kända utvecklingsproblem och lösningar. Dessa kan tillämpas av 

utvecklare för att bland annat förhindra dålig användbarhet. Uppsatsen redogör för designmönster 

inom interaktions- och grafisk design.
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Grafisk design

Med grafisk design syftar vi i denna studie till ett företags grafiska element såsom logotyp, text, 

knappar, layout, bilder och gränssnitt vilket innefattar kopplingen och placeringen av dessa objekt. 

Studien fokuserar på grafisk design gällande mobila applikationer och webbapplikationer.

Grafisk manual

En grafisk manual (även kallad grafisk profil) visar ett företags identitet med hjälp av grafiska 

element och regler som ger ett starkt intryck av företaget.1

Interaktionsdesign

Med Interaktionsdesign menar vi hur design används för att en digital artefakt ska vara lätt att 

använda för så många som möjligt och hjälpa en användare att utföra en uppgift på smidigaste sätt.  

iPhone (iOS)

iPhone är en smartphone som utvecklats av Apple. iOS är operativsystemet som används, vilket är 

en optimerad version av operativsystemet Mac OS X, som används i Apples Mac-datorer. Den 

första iPhonen lanserades år 2007. 

MDI (Människa-datainteraktion)

MDI är studier av samspelet mellan datoriserade system och människor.2

Mobilbyrå

Med mobilbyrå menar vi de företag som arbetar med applikationsutveckling och koncentrerar sig på 

mobilappliktioner. I uppsatsen benämns de tre intervjuade företagen som mobilbyråer. 

Plattform

Med plattform menar vi den utrustning som applikationen finns i, vilket bildas genom en 

kombination av programvara och maskinvara. 

Programmeringsspråk
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Ett sökspråk som används för att skapa ett datorprogram. Exempel på detta är Java, C++ och 

Objective-C. 

Smartphone

Smartphones är en mobiltelefon som med sin utökade funktionalitet har fler likheter med dator än 

vanliga telefoner. Till skillnad från de tidigare mobiltelefonerna har dessa ofta ett tangentbord 

integrerade i skärmen och är anpassade för webbläsning. De vanligaste operativsystemen på 

smartphones är iOS (Apple), Android, Symbian och Windows Mobile.3

Utvecklare

Med utvecklare menar vi den person eller företag som skapar (i detta fall) en webbsida eller 

mobilapplikation åt ett företag. Se även mobilbyrå.

Wireframes 

Detta är en enkel och snabb skiss över exempelvis en webbsida eller applikation. En wireframe 

behöver inte vara klickbar utan har i syfte att visa en uppbyggnad av ett system och vilka sidor sidor 

som ska användas.4

Wi-fi

Wi-fi är en standard för trådlöst datornätverk.5
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5 http://www.ne.se/wi-fi, Hämtad december 2011
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Förord

Denna C-uppsats är resultatet av vår kurs i Medieteknik C, på programmet IT, Medier och Design, 

Södertörns Högskola. 

Vi vill tacka de företag som ställt upp för intervjuer till datainsamlingen: Ambient Media, Frontcell 

och Apegroup. Vi vill också tacka studieverkstan som hjälp oss med disposition av uppsatsen. 
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1. Inledning 

Mobilapplikationer är en företeelse som funnits i samhället lika länge som mobiltelefonerna själva, 

men tack vare den stora försäljningen av smartphones har det skapats en större marknad för 

applikationer.6 Applikationer finns för alla smartphones och finns nu även i en uppsjö av varianter, 

allt ifrån spel till verktyg som underlättar i vardagen. Applikationen har blivit ett kraftfullt verktyg 

att marknadsföra sin verksamhet med7. Att företag finns representerade på Internet är i dagsläget en 

självklarhet. Webbsidan är del av företagets ansikte utåt, som visar hur de vill profilera sig inför 

deras målgrupp samt hur deras varumärke ska skilja sig från konkurrenternas.8 Hämtad december 

2011). Den mobila applikationen finns ofta som ett komplement till en webbsida och kan innehålla 

ytterligare delar från webben som underlättar för mobilt användande. Vårt intresse för grafisk 

design och mobila applikationer gjorde att vi ville veta mer om hur utvecklingen ser ut ur ett 

grafiskt perspektiv när ett företag tar steget att utöka sin verksamhet med mobila strategier.

2. Syfte

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur interaktions- och grafisk design används i utvecklingen 

från webbplats till mobilapplikation, och hur mobilbyråer använder en kunds grafiska manual vid 

tillverkning av mobilapplikationer. Mobilapplikationer jämförs med webbsidor (gällande 

interaktions- och grafisk design) och det undersöks ifall utvecklarna anser att det är viktigt att hålla 

kvar i kundens grafiska profil, och i vilken mån. Uppsatsen studerar vilka delar av den grafiska 

manualen gällande interaktion- och grafisk design som används till applikationen respektive vilka 

som plockas bort. 

2.1 Frågeställning

Hur påverkas interaktions- och grafisk design i utvecklingen från webbplats till mobilapplikation?

- Hur används designmönster av utvecklarna i vår studie?

- Hur påverkar tillämpningen av designmönster utvecklarna och användaren?
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8 Carlssons, Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation, pp 266-272 (2007)
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3. Bakgrund

Här sammanställs relevanta aspekter och perspektiv på vårt valda problemområde. Detta görs under 

fem rubriker som ska ge läsaren en bättre bild av ämnet som behandlas.

3.1 Mobiltelefonens utveckling till smartphone

I samband med att de första smartphones släpptes på marknaden blev tillgången till Internet enklare 

via mobiltelefoner. Detta eftersom att de då fått webbläsare, vilket i skrivande stund börjat bli 

standard för de flesta modeller. Utvecklingen av webbläsare i mobiltelefoner skapade ett behov hos 

webbutvecklare att anpassa webbsidorna så dessa kunde läsas och bli lättöverskådliga även i 

telefonernas skärmar, som är avsevärt mindre än datorskärmar. I och med att mobiltelefonerna fick 

bättre hårdvara skapades mer utrymme för nya funktioner i telefonen. Mobiltelefonerna började då 

få mer likhet till små datorer som hade wi-fi, större skärmar och bättre anpassning till webben. 

Dessa kallades för smartphones. Pekskärmar förändrade även utvecklingen av mobiltelefoner med 

resultatet att man kunde använda fingrarna som muspekare. Man behövde heller inte längre ha 

tangentbord på mobiltelefonerna vilket lämnade plats för ännu större skärmar vilket förenklade 

användningen av webbläsare i mobiltelefonerna.9

3.2 Apples inflytande på applikationer

En mobiltelefon har länge haft egna förinstallerade applikationer som till exempel kalendrar och e-

post. Intresset för ytterligare funktioner gjorde att en marknad för tredjepartstillverkare växte fram. 

När Apple Inc släppte sin smartphone “iPhone” fick mobilapplikationen större uppmärksamhet i 

media och sedan iPhones släpptes har hela serien sålt i ca 70 miljoner exemplar internationellt.10 

Apples App Store öppnades i juli 2008 och fungerade som en webb-butik för applikationer. och har 

sedan dess haft stort inflytande på mobilapplikationen.11 12 Detta gjorde det möjligt för iPhoneägare 

att själva ladda ner applikationer vilket senare även gav användare möjligheten att utveckla egna 

applikationer som kunde publiceras. Sedan januari 2011 har det laddats ner över 10 miljarder 

10

9 http://www.sooperarticles.com/communications-articles/mobile-cell-phones-articles/history-smartphone-24602.html, 
Hämtad december 2011

10 http://techcrunch.com/2010/10/18/apple-sold-14-1-million-iphones-last-quarter-over-70-million-since-launch/, 
Hämtad december 2011

11 http://www.dn.se/ekonomi/app-store-avgor-iphones-framtid, Hämtad december 2011

12 http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_(iOS), Hämtad december 2011
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applikationer från App Store vilket kan tolkas som ett bevis på dess popularitet. Även andra 

utvecklare har skapat egna applikationer och distributionsplattformar. I dagsläget har företag börjat 

se genomslagskraften i mobilapplikationer då man bland annat kan nå ut till kunder oavsett vart de 

befinner sig, och förse dem med information. Även om webbsidan fortfarande är en viktig del av en 

verksamhet så har mobilapplikationer växt markant13. Det finns idag en uppsjö av applikationer 

beställda av företag, trots att deras användningsområden varierar. En del företag har valt att göra 

underhållande spel medan andra presenterar hela sitt butikssortiment i applikationen. Att göra en 

applikation användbar och framförallt nödvändig har blivit viktigare och det väcker många frågor 

kring hur man ska gå tillväga för att det som företaget tillgodoser via sin webbsida, i form av 

tjänster och marknadsföring, kan förstärkas med en mobilapplikation. 14 15 16

3.3 Designmönster

Arkitekten Christopher Alexander, född i Österrike 1936, gav upphov till konceptet designmönster 

som är en metod för att skapa kataloger av kända utvecklingsproblem och lösningar. Hans metoder 

att underlätta samhällsplanering och byggen gav upphov till liknande metoder för objektorienterad 

programmering, webbdesign och interaktionsdesign. Detta genom att göra detaljerade exempel av 

problem och lösningar och försöka omvandla kunskaper om utveckling till koder. Dessa koder kan 

sedan användas om igen som en mall eller ett mönster att följa för att utvinna en lyckad design. En 

strukturerad samling av mönster som går att relatera till ett visst område kallas mönsterspråk (eng. 

pattern language). Ett mönsterspråk är alltså inte detsamma för utvecklingen av en webbsida och en 

mobiltelefon eftersom exempelvis teknik och användarkrav skiljer sig åt. 17 18

Mjukvarumönster är framtagna just för att underlätta typiska problem med mjukvaruutveckling. 

Den är inte ämnad att agera som färdig pseudokod som man kan omvandla utan är till för att 

beskriva hur man löser ett problem för många olika situationer. I objektorienterade designmönster 

kan det handla om att visa relationer mellan klasser och objekt i en applikation. Detta för att 

11

13 http://mashable.com/2011/02/24/mobile-app-dev-cost/, Hämtad december 2011

14 http://www.apple.com/se/iphone/built-in-apps/app-store.html, Hämtad december 2011

15 http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_(iOS), Hämtad december 2011

16 http://www.apple.com/pr/library/2011/10/18Apple-Reports-Fourth-Quarter-Results.html, Hämtad december 2011

17 http://en.wikipedia.org/wiki/A_Pattern_Language, Hämtad december 2011

18 http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Alexander, Hämtad december 2011
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utveckla mjukvara så att man kan använda sig av av mönster för systemets struktur, hur olika 

program ska utnyttja varandra, eller ett mönster för hur användarupplevelsen ska fungera. 19 20

Interaktionsmönster beskriver vanligt förekommande problem i användbarhet och tillgänglighet i 

olika sammanhang. Syftet med denna typ av mönster är exempelvis att användaren ska förstå ett 

gränssnitt och kunna utföra en uppgift på ett lättförståeligt sätt. Som nämnt ovan varierar mönster 

beroende på vad man utvecklar, men det finns ofta element som är återkommande. Väl beskrivande 

namn på problem och dess lösningar, samt exempel på lyckade lösningar, är några saker man vill 

koda och katalogisera.21 22

3.4 Human Interface Guidlines

Human Interface Guidlines är dokument som agerar som rekommendationer och riktlinjer för 

utvecklare.23 Huvudsyftet är att underlätta så att alla applikationer håller en viss kvalité och 

konsekvens i applikationernas utseende och interaktion. Dessa dokument baseras delvis på MDI-

studier men är också konventioner som plattformsutvecklarna själva kommit fram till. Eftersom det 

ska vara enkelt för så många användare som möjligt att använda applikationerna är det nödvändigt 

att knappar och funktioner håller en viss likhet och agerar som förväntat. Detta kan liknas vid syftet 

med designmönster som ämnar att underlätta för att hitta generella lösningar för designproblem som 

går att återanvända. Exempelvis funktionen att ”nypa” på skärmen för att förstora ett fönster i 

telefonens gränssnitt kan skapa förvirring om detta skiljer sig åt mellan två liknande applikationer. 

Detta bekräftas i samtal med mobilbyrån Frontcell. Nackdelen är att möjligheterna begränsas i hur 

kreativ en design kan bli. Utvecklare bryter medvetet mot vissa av dessa riktlinjer om det anses 
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19 http://c2.com/doc/oopsla87.html, Hämtad januari 2012

20 http://www.objectmentor.com/resources/articles/Principles_and_Patterns.pdf, Hämtad januari 2012

21 http://www.uie.com/articles/elements_of_a_design_pattern/, Hämtad december 2011

22 http://www.mit.edu/~jtidwell/interaction_patterns.html, Hämtad januari 2012

23 http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/Introduction/
Introduction.html, Hämtad november 2011
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motiverat för funktionaliteten och detta innebär i sin tur att applikationen kan nekas publicering.24 25  
26 27

3.5 Olika operativsystem

De två operativsystem som vi har valt att fokusera på i denna uppsats är Android och iOS. Dessa är 

operativsystem specifikt anpassade för mobila enheter. Android OS skapades i ett samarbete mellan 

Android Inc och Open Handset Allience, som senare köptes av Google. Apple Inc står som 

utvecklare till iOS. I utveckling av mjukvara för Android använder man programmeringsspråket 

Java medan man använder Objective-C för iOS. Android är ett delresultat av Open Handset 

Allience, vilket är en sammanslutning av ca 80 internationella företag som arbetar för att utveckla 

öppen standard för mobila enheter. Öppen standard innebär att källkoden för mobiltelefonens 

mjukvara, som annars brukar var skyddad av copyrightägarna, är öppen för utvecklaren så att alla 

kan studera, manipulera och implementera koden. Detta betyder i sin tur att utvecklarna blir mindre 

begränsade av patent och rättigheter. Förespråkare för öppen källkod menar att eftersom man är 

mindre begränsad så ger det en snabbare teknologisk utveckling samt ökar möjligheten till nya 

innovationer.

Eftersom utvecklarkompetensen är varierad ökar det risken för buggar och säkerhetsrisker i 

programmen. Samtidigt är det lättare att hitta kryphål i systemen till skillnad från källkod som är 

stängd för allmänheten. Android används av många olika mobiltillverkare såsom Samsung och HTC 

vilket betyder att operativsystemen varierar i fråga om visuellt gränssnitt och interaktion. För att 

kunna utveckla en mobilapplikation till Android använder man sig av ett gratis utvecklingskit 

(Android sdk) där man får tillgång till klassbibliotek och emulatorer för att kunna köra sin kod.

iOS skiljer sig från Android OS då de inte har stöd för att köra Java-kod. Systemfiler i 

operativsystemet är i större utsträckning låsta. Apple har precis som Android ett utvecklingskit (iOS 

sdk) som är gratis att ladda ner men för att få publicera sina applikationer måste 

tredjepartsutvecklare bland annat betala en årlig licensprenumeration, samt bli godkända av Apple. 
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Väljer man att ta betalt för sin applikation så tar Apple i dagsläget 30% av intäkterna för att få sälja 

den via App Store.28 29

3.6 Skillnaden mellan Android och iOS Guidlines

Noggranna riktlinjer finns dokumenterat hos båda nämnda utvecklare. Allt från hur man optimerar 

för användarvänlighet, prestanda och säkerhet, till hur man gör ett stilrent och lättanvänt gränssnitt. 

I båda fallen finns det även olika verktyg för att testa applikationen (Android sdk och X-code )och 

söka efter buggar innan man publicerar den för allmänheten. Vill man släppa sin applikation på 

Android Market går det relativt snabbt att göra, man har även rätten att släppa den via en egen 

webbsida. För att få tillgång till Apple’s Developer Program License Agreements30 och läsa om 

deras villkor och krav måste man vara en registrerad utvecklare. Enligt våra informanter så kan en 

applikation plockas bort från Android Market ifall den får många klagomål på innehåll eller 

funktionalitet, medan en mobilapplikation till iOS först måste skickas in och genomgå en kontroll 

att Apples riktlinjer har följts och att den följer de satta riktlinjerna. Denna kontroll kan för svenska 

utvecklare ta allt från två veckor till månader. Apple avgör om applikationen ska godkännas, och 

om den inte uppfyller de krav som finns kan den nekas publicering.

4. Tidigare studier och teoretiskt ramverk

Till uppsatsen finns det några teorier som ligger till grund för vår tolkning. Ämnen som sökts är 

sådana som behandlar utveckling av teknik, texter om interaktionsdesign och texter om 

designmönster.

4.1 Ubiquitous Computing

Mark Weiser myntade begreppet Ubiquitous Computing, som handlar om en värld där vi integrerat 

datorer i alla tänkbara miljöer såsom hemmet, arbetet och liknande. Enligt Weiser är dagens datorer 

en övergångsperiod till den verkliga potentialen inom informationsteknologi, där den mänskliga 

miljön främjas och där själva datorn sätts i bakgrunden . I vår uppsats finns Weisers teorier med 

som en grund för vår syn på mobilapplikationer. Det finns enligt oss en koppling mellan teorin som 
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myntades redan 1991, och vad dagens mobilapplikationer har möjlighet och kapacitet att utföra. 

Med mobilapplikationernas, och mobiltelefonernas, hjälp har vi idag möjlighet att skicka bland 

annat meddelanden, bilder och media genom ett rum, till en människa som inom ett par sekunder 

har tagit emot budskapet. Information överförs och visas, såsom Weiser beskriver, dygnet runt 

mellan människor på olika ställen i världen. 

Med mobilapplikationerna kan många av dagens sysslor kopplas ihop digitalt, enligt Weiser, och 

underlätta för användaren.31 Ett exempel på detta är att en applikation tar fram ett middagsrecept 

efter dina önskemål, påminner dig när det är dags att börja laga maten och ger instruktioner längs 

tillagningen. Sedan berättas det för dig vad du stoppat i dig, och det ges möjlighet till delning via 

sociala medier. Ett samband kan även ses mellan Weisers teori och vad uppsatsens intervjuer 

redogjort för. Alltså att en mobilapplikation ska ha ett specifikt syfte, och inte endast utföra en 

uppgift som redan finns på webben. Med mobilapplikationerna har Weisers teorier kommit en bit på 

väg, men fortfarande finns mycket kvar. Teknologin är ännu inte oberoende av den personliga 

hårdvaran, och många fysiska objekt saknar funktionen att kunna interageras med.

4.2 Interaktionsdesign

Jonas Löwgren32 (2002) diskuterar frågor såsom hur folk ska kunna dra mer värde, nytta och 

mening ur interaktionsdesignen. Förr användes datorerna, enligt Löwgren, till arbete och 

definierade affärsuppgifter medan de idag används till allmän kunskap, social kommunikation, 

underhållning, och kreativt uttryck. Därför hävdar Löwgren att vi ska lära oss att designa för att 

skapa bättre förutsättningar för användaren. Det som Löwgren diskuterar i sin text kan vi återkoppla 

till i vår undersökning då interaktionen i mobilapplikationerna kräver en uppdaterad typ av 

interaktion jämfört med webbplatsernas. I en mobilapplikation, med liten skärmyta och begränsat 

lagringsutrymme spelar interaktionsdesignen en viktig roll. Funktionerna ska vara så lättanvända 

som möjligt och gärna bestå av så få klick som möjligt för att applikationen ska bli användarvänlig 

och tydlig. För att få interaktionen lyhörd och följsam, som Löwgren hävdar att den ska vara, krävs 

precisa lösningar för den mobila plattformen, som skiljer sig från webben.

15

31 Weiser, Mark, The Computer for the 21st Century, pp. 3-11, (1991)

32 Löwgren, Jonas, The use qualities of digital designs, pp. 1-14, (2002)



4.3 Designmönster

Thomas Erickson33 (2000) hävdar i sin studie att designmönster behövs. Tekniken går ständigt 

framåt och det skapas nya designmetoder hela tiden. Målet blir att hitta mönster hos god design så 

den går att upprepa om och om igen, för att i slutändan skapa hållbara designmönster. Jonas 

Löwgren34 (2005) beskriver att syftet med ett mönster är att fånga grundidén och de återkommande 

väsentliga delarna av ett exempel. Ett designmönster ska alltså inte vara som ett arbetsmönster som 

ger lösningar utan ska bidra till en förståelse av ett designdomän. Mönstret ska fånga idéns kärna, 

återkommande och väsentliga delar.

Martin van Welie’s35 (2003) tar i sin artikel upp ämnet interaktionsdesign. Han hävdar i sin artikel 

att man bör strukturera upp designmönster så att den passar interaktionsdesignen. För att göra detta 

måste man skapa ett eget språk som utgår ifrån olika designproblem relevanta för interaktion i en 

mjukvara. 

5. Metodval

Här följer en redovisning av vilka metoder som använts till vår studie, vilka är “Studie av utvalda 

applikationer” samt “Intervjuer”. I “Studie av utvalda applikationer” har vi studerat skillnader och 

likheter med respektive webbsida, gällande interaktion och grafisk design.  I “Intervjuer” har vi 

studerat designmetoder samt utvecklarens syn på applikationsutvecklingen. 

5.1 Studie av utvalda applikationer

För att få in kvalitativ data till vår studie undersöks tre utvalda företags webbsidor i syfte att ta reda 

på hur de är uppbyggda gällande interaktion- och grafisk design. Därefter jämförs resultatet med 

deras utvecklade mobilapplikationer för att hitta likheter och skillnader. Undersökningen fastställer 

vilka dessa är samt observerar hur den grafiska manualen används på de båda plattformarna. 

Studien på mobilapplikationer har utförts på iPhone (iOS). 
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5.1.1 Urval av utvalda applikationer

Till uppsatsen har det valts ut tre stycken företag. Företagen är stora i Sverige36 och har tillhörande 

webbsidor. Företagen som valdes till undersökningen är Ikea (ett möbelvaruhus), Ica (en 

matvarubutik) och Hm (ett klädföretag). Vi har valt att utföra studien på stora företag med välkända 

webbsidor och mobilapplikationer.

5.2 Intervjuer 

För att få en djupare insikt inom applikationsutveckling görs studier med mobilbyråer och dess 

applikationsutvecklare. Informanterna har erfarenhet av att göra mobilapplikationer åt kunder med 

befintliga webbsidor och grafiska manualer. Målet med studien var i huvudsak att ta reda på deras 

uppfattning kring applikationsutvecklingen ur ett interaktion- och grafisk designperspektiv. Thomas 

Erickson37 (2000) behandlar ämnet interaktionsdesign och i texten finns ett resonemang kring teorin 

om att allt skapande av interaktiva system är en kommunikativ process där ett problem måste 

diskuteras, presenteras och ge utrymme för motsägelser och kompromisser. På så sätt kommer han 

in på varför designmönster bör skapas, vilket gett upphov till frågor hos oss som ställts till 

informanterna i denna uppsats. Av intervjuerna tas likheter och skillnader fram i syfte att besvara 

frågeställningen.

Till undersökningen valdes att utföra så kallade semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom 

intervjuerna följt ett förutbestämt schema av intervjufrågor. Semistrukturerad intervju visar även på 

att de olika informanterna fått svara på i regel samma intervjufrågor (följdfrågorna har kunnat skilja 

sig åt), som i sin tur haft öppna svarsalternativ.38 Till uppsatsen valdes att göra kvalitativa 

undersökningar framför kvantitativa. Detta eftersom det ansågs mer relevant att ta reda på hur 

företagen arbetar framför att studera exempelvis hur en större grupp använder sig av 

mobilapplikationerna. Det ansågs att den kvalitativa metoden skulle besvara vår frågeställning på 

ett bättre sätt.

5.2.1 Urval intervjuer
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Till intervjuerna har det valts mobilbyråer med olika typer av erfarenheter, storlek och bakgrund. 

Företagen heter Ambient Media, Frontcell och Apegroup. Vi valde att studera flera företag framför 

ett enskilt för att kunna få en nyanserad bild av arbetet med utveckling, interaktion, grafisk design 

och designmönster. Vi ville se ifall detta skiljer sig åt mellan företagen. På så sätt ansåg vi oss få en 

bredare bild av hur mobilbyråer i Sverige arbetar. Vi har kontaktat mobilbyråerna via mail där vi 

beskrivit vår studie och efterfrågat ett intervjutillfälle. Alla intervjuer har följt samma 

intervjuschema (se intervjuschema i bilaga 1) för att svaren ska baseras på samma grund, och de 

utfördes på ca 40 minuter vardera. 

6. Avgränsningar

I denna studie kommer inte resultaten generellt kunna appliceras på alla som är verksamma 

applikationsutvecklare. Detta innebär att vår studie fokuserar på de tre företag som vi intervjuat och 

hur deras utvecklingsmetoder ser ut. Vi har valt att fokusera på designmönster och inser att det kan 

finnas andra designverktyg som vi bortsett ifrån. Vi har avgränsat oss ifrån fördjupning i tekniska 

delar såsom programmering till applikationer i jämförelse med webbsidor. Detta eftersom vårt fokus 

ligger på interaktionen, de grafiska delarna och den grafiska profilen, och alltså inte på de tekniska 

delarna. Nackdelen med den valda metoden som kräver att vi intervjuar branschfolk inom 

applikationsområdet är att den gör studien sårbar ifall vi misslyckas att finna relevanta studieobjekt.

Vi har avgränsat oss till att endast analysera mobilapplikationer skapade för företag som även har en 

fungerande webbsida. Vi har alltså inte tittat på ”enskilda” applikationer utan koppling till företag, 

såsom spel och liknande.

Vi har på grund av tid och resurser valt att endast ha svenska företag som målgrupp och testat 

svensktillverkade mobilapplikationer och webbsidor. Vi inser dock att detta urval påverkar våra 

teoriers relevans internationellt.

7. Resultat

Här följer resultatet av de delar som vi anser vara mest relevanta av vårt insamlade material. 

De två kommande avsnitten redovisar en sammanställning av “Studie av utvalda applikationer”, 

samt en sammanställning av “Intervjuer”.
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7.1 Studier av utvalda applikationer

De tre mobilapplikationerna som vi studerat i jämförelse med respektive webbplats är Ikea, Ica och 

Hm.

7.1.1 Ikea

Ikeas mobilapplikation ger en bild av Ikea som varumärke. 

Färgerna går i blått och logotypen syns på startsidan. 

Applikationen består av de fyra huvudrubrikerna “Just nu”, 

“Produkter”, “Inköpslista” och “Varuhus”. Under rubriken 

“Just nu” finns bilder som känns igen från Ikeas 

reklamkampanjer och webbsida. Man får ta del av erbjudanden 

och kampanjer som är aktuella i dagsläget. Dessa kan vi under 

samma rubrik läsa mer om, få inspiration kring och priser på. 

Under den andra rubriken “Produkter” finns listor över 

samtliga av Ikeas produkter, lagrade i kategorier och enkla att 

söka efter. Gränssnittet i Ikeas mobilapplikation är avskalat 

och speglar inte Ikea mer än i den blå färgen i rubriken. För 

varje produkt finns en bild, produktsinformation, pris och 

möjlighet att se ifall varan finns i lager eller ej. Vid intresse av en vara finns möjligheten att lägga 

till den i inköpslistan. “Inköpslista” är den tredje kategorin där varorna som sparats tidigare ligger. 

Slutligen finns kategorin “Varuhus”, där man får en lista av alla Ikeas varuhus i Sverige, sorterade 

efter de mest närliggande utifrån vart du just nu befinner dig. Här finns även Karta och 

vägbeskrivning, karta över varuhuset, öppetider och kontaktinformation för respektive varuhus. 

Fokus i applikationen ligger på nyheter, produkter, inköp och varuhus. Det man valt bort från 

webbsidan är inspirationsbilder, inloggningsfunktioner, fakta om Ikea, onlineshop och specifika 

frågor inom kundservice. De teckensnitt som används är sanseriffa. Dess färger är svarta, samt på 

vissa ställen vita. 

7.1.2 Ica

Icas mobilapplikation har samma röda färgval som Icas webbsida. Även bilder och typsnitt skapar 

igenkänningsfaktor från Ica. Logotypen syns högst upp på sidan, och även knapparna som finns i 
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applikationen finns representerade på webbplatsen. När man först 

öppnar applikationen möts man av Icas nyhetsflöde. Där finns 

aktuella händelser och tips. De tre huvudrubrikerna är “Recept”, 

“Inköpslista” och “Erbjudanden”. Under “Recept” bläddrar man 

efter recept i sidled. Det finns möjlighet att kategorisera recepten 

efter förrätter, huvudrätter desserter och favoriter. Möjlighet finns 

även att söka efter recept i mer detaljerad kategoriform. Inne på ett 

valt recept finns bild på en färdiglagad måltid, ingredienslista och 

tillvägagångsätt. Det finns också tillgång till att dela på Facebook 

och spara som favorit för varje recept. Under “Erbjudanden” finns 

aktuella erbjudanden för varje butik. Det finns möjlighet att logga 

in på “Mina sidor” där information kopplas till butiker som 

användaren vanligtvis handlar i, samt andra liknande funktioner. 

Delar som man valt att inte ta med från Icas webbsida är funktioner som “Handla på nätet”, mer 

detaljerade delar inom “mat”, såsom dryck, hälsa samt information kring Ica, deras varor och 

arbete. Teckensnitten som används är sanseriffa och övervägande svarta. Ibland är de vita eller röda. 

7.1.3 Hm

Hm:s mobilapplikation kombinerar svarta och vita färger, precis som webbsidan gör. Dock bygger 

applikationen på en mörk grund till skillnad från webbplatsen. Applikationens bilder och typsnitt 

känns igen från webbsidans. Startsidan i applikationen är 

huvudrubriken “Hem” där man finner en repertoar av bilder och 

reklam för deras kläder, ytterligare detaljer samt priser. Möjlighet 

finns att spara varan som favorit. Under rubriken “Hitta butik” kan 

man se var Hm:s butiker befinner sig genom en sökning på adress 

eller efter GPS-koordinater och din nuvarande punkt. Rubriken 

“Nyheter” visar aktuella erbjudanden som just nu finns på Hm. 

Under nästa rubrik “Mitt Hm” finns de sparade favoriterna i en 

önskelista samt en inställningsfunktion. Den sista rubriken kallas 

för “Mer” och ger ytterligare information samt möjlighet till 

videor, prenumernationsmöjlighet, presentkortskontroll och 

kontaktinformation. Hm har valt att inte ta med sitt varuregister i 

mobilapplikationen. Detta betyder att man inte kan få information 
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kring alla deras produkter utan endast de som klassas som “Nyheter”. Även barnkollektionen, Hm-

Home och reaplagg är bortvalda från applikationen. Teckensnitten som används är sanseriffa, och i 

nedtonade färger såsom svart och vitt. 

7.2 Intervjuer 

Intervjuer har utförts på mobilbyråerna Ambient Media, Frontcell och Apegroup. 

7.2.1 Utvecklarens syn på mobilapplikationer

Intervjuer har genomförts med tre mobilbyråer som samtliga arbetar med applikationsutveckling. 

Fokus för intervjuerna ligger på deras syn på interaktiondesign, grafisk design och designmönster, 

vilket är delarna som här sammanfattas. Samtliga intervjuade företag utvecklar applikationer för 

både iPhone (iOS) och Android, men de har olika erfarenheter och har gjort olika typer av 

applikationer. Ett urval av företagens mobilapplikationer är: Mio, Burger King, Tv4, SF och 1177 

(Sjukvårdsrådgivningen).

Två av de intervjuade företagen har en separat anställd som arbetar med och ansvarar för 

interaktions- och grafisk design. Ett utav företagen saknar den resursen och låter därför samma 

person sköta programmering såväl som grafisk design. Dock förespråkar samtliga företag att 

separera programmeraren från den som sköter interaktion- och grafisk design. Utseendet i en 

mobilapplikation anses vara högst viktig av alla mobilbyråer, och en del av mobilutvecklingen som 

de värderar högt. Antydningar från informanterna menar dock att en mobilapplikation inte klarar sig 

utan en bra teknisk grund.

Designprocessen kan gå till så att en förstudie görs över vilka krav som finns och vad man vill 

uppnå med applikationen. Därefter sätter man ihop en kravspecifikation med mockups, skisser, 

flöden och liknande. Vanligen väntas det med att sätta ihop en mer detaljerad grafisk design så allt 

fokus kan läggas på just interaktionen och inte det visuella. Efter respons och godkännande från 

kunden börjar själva utvecklingen.

7.2.2 Skillnaden från webben

Av intervjuerna framkom att den största skillnaden mellan webbsida och mobilapplikation är de 

olika skärmstorlekarna. Webben är anpassad för ett centrerat flöde där man inte nödvändigtvis 
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behöver fylla ut hela skärmen, det finns plats för att lämna tomrum och marginaler. I mobiltelefoner 

använder man tvärt om så mycket som möjligt av skärmens hela storlek.39 Då man skapar 

webbapplikationer är det viktigt att tänka på knappstorlekar och liknande. Att behöva zooma runt på 

en sida skrämmer enligt en informant iväg användarna40. Även ergonomin fungerar olika på dator 

och mobiltelefon, så att försöka designa åt båda plattformarna på samma gång gör att användningen 

blir lidande.41 

De intervjuade företagen är enade om att det är viktigt att tänka på kontexten vid skapande av en 

mobilapplikation, eftersom samma saker inte görs på en dator som på en mobiltelefon. Därför krävs 

en tydlig skillnad mellan webbsida och mobilapplikation. 

För att den grafiska designen tydligt ska spegla kundens webbsida och profil är den befintliga 

logotypen ett bra och viktigt hjälpmedel, då den gör att användaren känner igen sig hos varumärket. 

Navigationsbarer bör enligt informanterna ha samma färger på webbplatsen som i applikationen, 

och bakgrundsbilder bör även de gå att känna igen från webbsidan. Även kundens målgrupp och 

syfte är bra att ha i beaktning då exempelvis en mer seriös profil kräver striktare drag i 

applikationen.42 

7.2.3 Tillämpning av designmönster

Samtliga intervjuade mobilbyråer uppger att de använder sig utav designmönster i tillverkningen av 

en mobilapplikation. Dock menar en av mobilbyråerna43 att de designmönster som de använder 

endast gäller interaktionsdesign, och inte grafisk design. Mobilbyrån Apegroup beskriver ett bra 

designmönster som ett mönster som är vedertaget av en stor grupp av användare.

Generellt är inställningen positiv till tillämpning och användning av designmönster. Uppfattningen 

finns att det skapas ett inarbetat beteendemönster hos användaren, detta eftersom designmönstren 

gör användaren blir van vid specifika funktioner. Detta leder i sin tur, enligt mobilbyråerna, till ett 
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mer naturligt användande av en applikation. En mobilbyrå44 poängterar att tillämpningen av 

designmönster ger färdiga kunskaper om hur man tidigare löst en uppgift, vilket gör det enklare att 

lösa den igen. Det finns även bra möjligheter till förbättringar i en design eftersom man återigen 

arbetar med, och bearbetar, samma mönster. 

7.2.4 Kundens inflytande

Gemensamt för företagen är att kunderna anses ha inflytande när det gäller den grafiska designen 

och utseendet. Eftersom mobilbyråerna skapar applikationer åt företag med en redan befintligt 

utvecklad grafisk profil finns det en sådan att tillämpa i applikationen. Alla de intervjuade företagen 

menar att kunden har mer eller mindre inflytande i interaktions- och den grafiska designen. Detta 

beror ofta på kundens eget intresse och när denne väljer att överlåta beslut till mobilbyrån. Enligt 

informanterna är det viktigt att kommunicera hela designprocessen med kunden, för att undvika 

missförstånd och låta kunden känna sig delaktig i processen. Att involvera kunden i designarbetet 

gör kunden nöjdare med resultatet i slutet. 

7.2.5 Appar utan syfte

Samtliga intervjuade mobilbyråer anser att mobilapplikationen helst skall tjäna ett syfte som inte 

finns på webbplatsen. Att göra en mer eller mindre exakt avbild av webbsidan tjänar inget resultat 

som leder till många nerladdningar av användarna. Mobilbyråerna varnar även för att skapa en 

applikation med överflödiga funktioner. Varje applikation kräver enligt mobilbyrån Ambient Media 

att man noga går igenom alla funktioner och endast sparar dem som är ”viktiga” och användbara. 

Det finns ingen mall över detta eftersom varje applikation är så gott som unik, så för att lösa 

problemet behöver se från applikation till applikation.45 

7.2.7 Problem vid utveckling

Enligt informanterna blir problemlösning ofta en central del av applikationsutvecklingen. Många 

anses lösa sig genom ändringar i den så kallade “copyn”, alltså noga korreturläsning, för att 

knapptexter och liknande ska få plats. Återigen är utrymmet i applikationen ett ämne som kommer 

upp. Den ger lätt upphov till problem i mobiltelefonen, som inte finns i datorn. Från intervjuerna 

har det även framkommit att det krävs en väl avvägd balans mellan design och bilder. Att använda 
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sig av för mycket bilder gör att filerna blir för tunga, och överskrider gränsen på 20 Mb46 som får 

laddas upp på App Store (detta gäller dock för iPhone då det för Android kan det räcka med 5 Mb 

för att den ska bli för tung för vissa av deras mobiltelefoner på grund av deras stora variationen av 

telefonutrymme). Överskridelsen gör att applikationen blir för tung och bara kan laddas ner med wi-

fi vilket gör den svåranvänd och långsam för kunden.

8. Analys och diskussion

I följande avsnitt analyseras resultatet som framkommit från “Intervjuer” och “Studie av utvalda 

applikationer”, tillsammans med de vetenskapliga texter som studerats.

8.1 Jämförelse mellan webb och app

Här analyseras de studerade mobilapplikationerna av Ica, Ikea och Hm. 

8.1.1 Funktion och interaktion

Gemensamt för de tre företagen som studerats är att de har en butik som de vill driva kunder till för 

att öka försäljningen på sina varor. De visar upp sina nyheter och erbjudanden som ska göra det 

enkelt för kunden att välja dem istället för konkurenterna. Samtliga av dessa tre företag har under de 

senaste åren skapat sig en tillhörande mobilapplikation med företagets grafiska profil. 

Applikationerna speglar den befintliga webbsidan och har i syfte att, precis som webbsidan, 

underlätta för kunden och dra ett större intresse till företaget. Alla dessa företag har även avgränsat 

sina applikationer från material som finns med på webbsidan.47 48  49

8.1.2 Att sålla sitt material 

I den stora skärmen som datorn har, i förhållande till mobiltelefonen, finns det mycket utrymme att 

använda och det är enkelt50 att göra undersidor som rymmer ännu mer information. Informanterna 
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menar att detta är en viktig punkt att tillgodose vid utvecklingen, då det annars kan uppstå problem 

gällande skärmstorlekarna. 

Förutsättningarna för mobilapplikationerna ser inte likadana ut. En mobilskärm är avsevärt mindre 

och har därför inte samma möjlighet att visa en mängd information på en och samma gång. Även i 

en mobilapplikation finns det möjlighet till olika typer av undersidor att lägga informationen på, 

men samma stora informationsmängd i applikationen som på på webbplatsen skulle kunna bli för 

tungt och komplext i applikationen. Därför menar Löwgren51 (2002) att det gäller att skapa den 

specifika designen efter de förutsättningar som finns för just webbplatsen eller mobilapplikationen. 

8.1.3 Fokus i applikationen

När ett företag kompletterar sin webbsida med en mobilapplikation krävs det därför att det görs ett 

urval av webbplatsens funktioner. Samtliga av företagens mobilapplikationer som studerats gör ett 

urval av informationen från sin webbsida. Dock har urvalen gett olika resultat för de olika 

appliktionernerna. Ikea har i sin mobilapplikation satsat på att förbereda kunden inför vistelsen i 

butiken52. Detta genom att hela varuregistret finns representerat och möjlighet finns att sätta ihop en 

personlig inköpslista redan i mobiltelefonen, innan man anlänt till varuhuset, och i affären utgå 

ifrån den vid inhandlingen. Hm har tvärt om valt att endast visa de plagg som klassas som 

“Nyheter”. Endast dessa plagg kan man lägga till som favoriter i en önskelista. Ica har istället för att  

visa alla sina varor fokuserat på recept där en bred samling finns och som antyder till att kunden ska 

köpa Icas varor för att färdigställa recepten.

8.1.4 Lokalisera varuhuset 

Alla de tre studerade företagen har tydlig information kopplad till vart varuhuset befinner sig samt 

karta och vägbeskrivning för att hitta dit. Att hitta till varuhusen är en central del av alla 

applikationer, vilket visar sig i en tydlig knapp på ett centralt läge i applikationen. Ica och Hm listar 

båda sina butiker utifrån vilken av dem om du just nu befinner dig närmast. I Ikeas applikation 

söker man efter varuhusen i bokstavsordning. Alla företagen har tydlig information om 

kontaktuppgifter till respektive butik, samt information om öppetider.

8.1.5 Listor 
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I samtliga applikationer finns möjligheten att spara produkter som man gillar i separata listor, i syfte 

att underlätta ett besök i butiken. I Ikeas applikation finns möjlighet att lägga till samtliga produkter 

i “Inköpslistan”, precis som i Icas applikation fast man här väljer varor till inköpslistan. I Hm:s 

applikation kan nyhetsplaggen sparas till “Önskelistan”. Att företagen väljer att erbjuda sina kunder 

möjlighet att spara favoritvaror i en inköpslista tolkar vi som att det ökar möjligheten till att 

kunderna väl framme i butiken minns vad som skulle inhandlas. På så sätt blir kunderna nöjda 

samtidigt som försäljningen inte mister varor på grund av att produkter glöms bort.

8.1.6 Utseende och färgval

Alla de studerade företagen har en grafisk manual som följs åt både på webbplatsen samt i 

mobilapplikationen. Denna innefattar bland annat logotypen och de färger, bakgrunder och element 

som finns representerade på sidan. Gemensamt är att företagens mobilapplikationer går i samma 

färgkoder som respektive webbsidor. Gränssnitten i mobilapplikationerna är förhållandevis enkla (i 

jämförelse med exempelvis webbsidorna).

Logotypen har visat sig vara en central del av mobilapplikationerna. Den finns i de studerade 

applikationerna representerade högst upp, eller i menyraden längst ner på skärmen. Mobilbyrån 

Ambient Media styrker att logotypen är en viktig del av ett företags mobilapplikation. Den gör 

enligt dem att användaren känner sig hemma hos företaget och tveksamheter raderas. Typsnitten 

som används i applikationerna är kopplade till webbplatsens, men håller en låg ton. Samtliga 

typsnitten i de studerade företagen är enkla, sanseriffa och tydliga. Om utstickande teceknsnitt finns 

med på webbplatsen har de tonats ner i applikationen. Detta tyder på att det inte är en användbar 

metod för att skapa igenkänningsfaktor i applikatioerna. Troligen eftersom att risken finns att de tar 

mycket utrymme som istället behövs till annat. Ett effektivare sätt att illustrera igenkäningsfaktorn 

är alltså med bilder, logga och färger. 

8.1.7 Tillämpning av designmönster

I samtliga mobilapplikationer av Icas, Hm och Ikea finns spår av utnyttjade designmönster. Ikea och 

Hm har tydliga standardiserade menyrader (navigationbarer) enligt Apples Guidelines. Även 

sökfunktioner, knappar och listor känns igen där ifrån. Icas applikation visar på en mer personlig 

grafisk design utifrån företagets grafiska profil. Den övre menyraden finns representerad efter 

riktlinjer, medan den undre fått ett mer personligt utseende med knappar i annan utformning. 

Knapparna finns genomgående i hela applikationen, samt på ett par ställen på webbplatsen. 
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8.2 Sammanfattning av intervjuerna

Här följer en analys av vad som framkommit ur “Intervjuer” kopplat till de vetenskapliga texterna.

8.2.1 Interaktions- och grafisk design i en mobilapplikation

Det kan konstateras att de intervjuade företagen, precis som Jonas Löwgren53 (2002) tycker att 

interaktionsdesignen och den grafiska designen är en omfattande och viktigt del av 

applikationsutvecklingen. Löwgren anser att vi på grund av det nya användningsområdet av 

informationsteknik bör lära oss att designa för bättre förutsättningar. Det visar sig även av 

intervjuerna att informanterna på mobilbyråerna lägger ner stor möda på att skapa interaktionen i 

mobilapplikationerna, med webbplatsen som en grund och utgångspunkt, utan att “kopiera” 

uppbyggnaden som webbplatsen har. Användarnytta, interaktionsdesign och grafisk design har av 

intervjuerna visat sig vara tre variabler som en mobilapplikation inte klarar sig utan. För att få ut 

användningen av dessa variabler till sin fullo förespråkas det starkt att ha en separat grafisk designer 

i utvecklingsteamet. 

Att skilja på interaktions- och den grafiska designen från programmeringen har visat sig ge 

framgångsrika resultat, och något som mobilbyråerna eftersträvar. Anledningen har visat sig vara att 

programmeraren ofta har svårt att realisera en design utifrån sina referensramar, där fokus ligger på 

den tekniska programmeringen. Vissa krav har visat sig ställas på personen med ansvar för 

interaktions- och grafisk design. Enligt informanten värdesätts erfarenhet av grafisk design med en 

kombination av mobilförståelse och erfarenhet av mobila lösningar. Detta eftersom den mobila 

interaktionen skiljer sig från exempelvis designarbetet vid tryckta medier, där interaktionsmomentet 

saknas. 

8.2.2 Skillnaden från webben

Att bygga en mobilapplikationens interaktion som en kopia av webbplatsens har visat sig ineffektivt 

ur flertalet synpunkter. Det gör enligt informanterna att applikationen tappar sitt syfte, som är att 

vara mobil. Syftet med mobilapplikationen får gärna ha en annan riktning och en ny egenskap än 

den befintliga sidan, med en egen funktion som underlättar för användaren.54 Eftersom det ofta är 
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en befintlig sida som anpassas till en mobilapplikation så är det enligt de intervjuade företagen 

mycket viktigt att se till att skärmstorlekarna skiljer sig åt markant. Denna skillnad medför att 

ergonomin skiljer sig åt vid användningen, och kräver att man tar respektive plattform i beaktning. 

När man använder en dator sitter man generellt stilla, medan man vid användningen av en 

mobiltelefon kan befinna sig i stort sett var som helst. Ett finger och en muspil fungerar heller inte 

på samma sätt och fungerar inte likadant på olika plattformar (såsom iPhone och Android). 

Applikationen ska enligt informanterna underlätta för användaren och lösa ett problem. Detta gör 

att en applikation kräver en grafisk design och interaktionsdesign samt ett syfte som lämpar sig för 

mobila utföranden. Detta kan styrkas av Löwgrens text där det hävdas att förutsättningarna ska 

skapas efter det nya användningsområdet. Interaktionsdesignen måste anpassas efter riktningen som 

tekniken utvecklas i. 

Det har alltså visat sig vara viktigt att tänka på kontexten vid skapande av en mobilapplikation. 

Tjänsterna ska tjäna ett tydligt syfte som löser ett tydligt problem. Att stäva efter att en applikation 

ska lösa “alla” uppkommande problem inom ett område är därför sällan en bra lösning. Vid 

konstruktion av en mobilapplikation bör därför överflödiga funktioner skalas bort. Det har visat sig 

att det finns vissa delar från en webbplats som vanligen bör undvikas i en applikation. Ett exempel 

är webbinteraktionsmoment, alltså element på en webbsida vars funktion har anammats av 

användaren, vilket gör att användaren förväntar sig en specifik händelse i och med interaktion med 

denna. Möjligheten finns att denna specifika händelse inte går att utföra, eller inte ser likadan ut i en 

mobilapplikation vilket medför förvirring hos användaren. 

8.2.3 Tillämpning av designmönster

Samtliga av de intervjuade mobilbyråerna anser att designmönster är en viktig del av 

applikationsutvecklingen och något som bör tillämpas. De använder sig alla av designmönster inom 

interaktionsdesign, medan endast två av de tre företagen använder sig av designmönster för grafisk 

design. En tolkning av att en av mobilbyråerna undviker att använda designmönster gällande grafisk 

design kan vara att de inte har ett designmönster de tycker passar för respektive applikation. 

Löwgrens teori hävdar att ett designmönster inte ska vara som ett arbetsmönster utan endast ge 

lösningar som bidrar till en förståelse av ett designdomän, därför kanske mobilbyrån inte anser att 

designmönster är så viktigt gällande den här punkten. 
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Våra informanter hävdar att designmönster finns för att återupprepa sådana metoder som tidigare 

fungerat, vilket stämmer överens med Tomas Ericksons55 (2000) resonemang om att det är viktigt 

att hitta mönster i god design eftersom nya designmetoder skapas hela tiden, vilket ska generera 

hållbara designmönster. I samma text finns en fundering kring teorin om att allt skapande av 

interaktiva system är en kommunikativ process där ett problem måste diskuteras, presenteras och ge 

utrymme för motsägelser och kompromisser. Martin van Welie´s56 (2003) menar samma sak i sin 

artikel , alltså att man måste skapa ett eget designspråk som utgår ifrån de olika designproblemen 

som uppkommer. Informanten Frontcell hävdar att vid design av funktioner i mobila applikationer 

har användaren vant sig vid exempelvis placering av menyer och knappfunktionalitet som agerar på 

liknande sätt oavsett applikation, och detta innebär att användare snabbt kunnat skapa sig en 

förståelse för funktionen i mobilapplikationerna. Det finns alltså ett inarbetat beteendemönster hos 

kunden som utvecklarna kan utnyttja. Applikationsutvecklingen som studerats i vår uppsats skiljer 

sig åt från Löwgrens57 (2005) exempel som syftar till att designmönster är till för att fånga en 

grundidé och de återkommande väsentliga delarna av ett exempel. Men hans konkreta beskrivning 

kan tillämpas på vårt applikationsområde där det exempelvis finns återkommande inslag av 

knappar, menyrader och listor. 

Martin van Welie’s58 (2003) tar i sin artikel upp ämnet interaktionsdesign. Han hävdar i sin artikel 

att man bör strukturera upp designmönster så att den passar interaktionsdesignen. För att göra detta 

måste man skapa ett eget språk som utgår ifrån olika designproblem. Det är även vad våra 

informanter gör för sina respektive mobilbyråer, alltså skapar sitt eget designmönster utifrån sina 

egna erfarenheter.

Avsaknad av designmönster har visat sig försvåra för både utvecklaren och användaren. Ur 

utvecklarens synpunkt innebär det en större arbetsbörda att vid varje applikation skapa ett eget 

designmönster. Kunskapen av hur man tidigare har löst en uppgift gör det enklare att lösa den igen, 

och samtidigt möjlighet att förbättra funktionen59. För användarna ligger problemet i avsaknaden av 

ett utarbetat beteendemönster. Ett designmönster applicerat i applikationen gör att användningen 
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blir mer naturlig, då användaren kan använda sitt redan invanda beteendemönster. Användaren kan 

koncentrera sig på funktionerna istället för att spendera tid på hur interaktionen är uppbyggd. 

Avsaknad av designmönster tolkar vi som att de väsentliga delarna av ett bra exempel går förlorade, 

till motsats av vad Löwgren60 (2005) hävdar. Risken finns att de glöms bort och inte mer kan 

tillämpas framgångsrikt. 

Trots att designmönster förespråkas då de ger tydliga signaler till användaren kan det vara riskabelt 

att gömma sig bakom dem. Att lägga in en kunds grafiska profil i ett designmönster imponerar lätt 

på kunden, som ser ett väntat resultat av helheten. En risk finns att utvecklaren ser en enkel väg 

igenom projektet, på bekostnad av funktion och kvalité.61 Ytterligare en risk med designmönster har 

visat sig vara att riktlinjerna styr något för mycket. Detta kan gör att applikationerna tappar sin 

originalitet och finess. Enligt informanterna behöver en traditionell lösning inte alltid vara den 

bästa, och tappar man bort det unika i en tjänst, kan spänningen kring applikationen försvinna. 

8.2.4 Human Interface Guidlines

Human Interface Guidlines riktlinjer skapade av mobilutvecklarna, skiljer sig från all form av 

designmönster då de endast beskriver krav. Dessa krav kan ibland behöva översättas till att passa 

specifika designproblem och det är där som designmönster spelar en stor roll. Intervjuade 

utvecklare i vår studie talar om hur applikationen ofta begränsas av dessa riktlinjer eftersom 

slutprodukten ska se ut och agera på ett visst sätt för att bli godkänd och publicerad. Eftersom 

utvecklarna ibland gör ett medvetet val att bryta mot dessa riktlinjer62 indikerar det att det finns en 

individuell kunskap om vad som är den bästa lösningen i en specifik kontext. Det innebär att 

riktlinjerna inte är en självklar förutsättning för bra design. Då designmönster är abstrakta och 

generella lösningar så underlättar det för utvecklarens egen erfarenhet att avgöra hur en 

mobilapplikation ska tas fram och utformas. Apples Human Interface Guidlines har visat sig vara 

snävt anpassade för deras applikationer till iPhone och iPad men begränsar möjligheten för 

applikationen att fungera på andra plattformar. Den begränsningen är avgörande för Mark Wiesers 

vision som vi studerat tidigare i uppsatsen. Även om riktlinjerna för Android och iOS är omfattande 

och fungerar som ett stöd för hur en användbar applikation ska utvecklas så skulle designmönster 
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kunna användas i större utsträckning av utvecklare för att göra egna detaljerade riktlinjer med 

fallspecifika designmönster. 

I samband med våra intervjuer med applikationsutvecklare har vi funnit indikationer till att 

tvetydigheter existerar kring begreppet “designmönster” i relation till kraven i Human Interface 

Guidlines. Detta eftersom att vi ser att utvecklarna i vissa fall tolkar dessa riktlinjer som en mall för 

bättre lösningar. Det verkar finnas en tendens till förvirring kring vilket begrepp som betyder vad. 

Möjligtvis kan detta bero på att utvecklaren på programmeringsnivå inte har specialiserat sig i dessa 

båda designverktyg. 

8.2.5 Kundens inflytande

Från intervjuerna har det visat sig att även kunden har ett inflytande på interaktionsdesign och 

grafisk design. Eftersom tjänsten ska falla under kundens varumärke ska den följa deras grafiska 

manual.63 Ofta får utvecklarna dock kundens förtroende för uppgiften och därmed möjlighet att 

väva in egna initiativ och rekommendationer64. Enligt Erickson65 (2000) är det viktigt att 

intressenter har förståelse för utgången av designprocessen, men då dessa ofta hålls utanför på 

grund av att skillnaden i expertis och erfarenhet gör detta att de inte kan följa varje avancerad del i 

utvecklingsprocessen. Dock poängterar en mobilbyrå att tillämpning av en kunds grafiska profil i en 

applikation under utvecklingsarbetet lätt imponerar på kunden, som under processens gång då ser 

ett väntat resultat av helheten. En risk finns då att utvecklaren ser en enkel väg igenom projektet, på 

bekostnad av funktion och kvalité.66

8.2.6 Problem vid utveckling

Under resultatdelen togs ett antal vanligt förekommande problem upp. Problem såsom försvinnande 

element i en applikation och för tunga applikationer som manövreras långsamt är något som både 

utvecklaren och användaren förlorar på.67 Eftersom man sällan gör prototyper och wireframes för 

alla de olika tillstånden i en tjänst krävs det att man är ödmjuk inför förändringar under projektets 

gång. Genom flera iterationer och ett strukturerat team ska man enligt informanterna kunna arbeta 
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sig igenom detta. Att ha en löpande kontakt med kunden för uppföljning har visat sig vara en metod 

som löser många problem.68 

8.2.7 Tekniska begränsningar

Skärmstorleken är den viktigaste begränsningen när det gäller mobilutveckling till smartphones. 

Alla intervjuade har visat på återkommande designproblem där man varit tvungen att göra 

anpassningar för att få plats med bland annat länkar och knappar. Alla smartphones använder 

visserligen pekskärmen för den mesta av interaktionen, men eftersom dessa skiljer sig i storlek så 

fungerar många applikationer dåligt på de mindre mobiltelefonerna som finns på marknaden. 

Programmatiska begränsningar existerar mellan iOS och Android då applikationerna måste skrivas 

för två olika operativsystem vilket innebär dubbla kostnader för utvecklingsföretagen. I Sverige har 

vi idag ett internationellt sett välbyggt 3G-nätverk men detta påverkar utvecklingsmöjligheterna för 

mobila applikationer dels för att kunna ladda ner och uppdatera installerade applikationer, men även 

för att kunna göra inköp eller beställningar utan avbrott. Ambient Media rekommenderar ibland 

kunder att välja en webbapplikation istället för en native-app just för att en webbsida fortfarande har 

färre begränsningar gällande uppkoppling, skärmstorlek och säkerhet. Enligt våra studier finns 

indikationer på att utvecklingen för iPhone favoriseras av företag just för att man slipper anpassa sig 

för varierade skärmstorlekar. Det är inte bara en fråga om storlek på skärmarna utan även 

upplösningen spelar roll enligt Frontcell. En applikation i form av ett spel som förlitar sig på grafik 

behöver en bra upplösning. Ramminne och minne påverkar telefonerna avsevärt. Om en applikation 

blir 20 Mb stor kräver det en wifi-uppkoppling för att laddas ned och på ett ställe där man har svag 

täckning kan detta göra en smartphone oanvändbar. Även här kan man finna indikationer på att 

utvecklarna föredrar att skapa applikationer för de dyrare mobiltelefonerna med bättre prestanda 

och utrymme. För utvecklare innebär detta att man måste mobilanpassa bilder och grafikfiler för att 

inte ta upp stora delar av telefonens minne.

9. Slutsats 

Resultatet av vår uppsats visar att interaktionsdesignen och den grafiska designen är en viktig och 

central del av mobilutvecklingen. Genom att rikta interaktionsdesignen i en applikation för att passa 

mobiltelefonen istället för webben skapas bättre förutsättningar som gör att applikationens fulla 
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syfte kan uppfyllas. Detta eftersom att mobilskärmen är avsevärt mindre än datorns, och därför 

kräver en annan disposition.

Den största skillnaden mellan en webbplats och en mobilapplikation var visat sig vara 

skärmstorleken. Därför är det viktigt att vid interaktions- och grafisk design på en mobiltelefon se 

till denna aspekt och anpassa elementen efter rätt plattform. När en mobilapplikation utvecklas 

utifrån en befintlig webbplats med en kunds grafiska profil finns det vissa specifika saker att 

tillämpa som är bra att ha i åtanke. Eftersom man vid användning av mobiltelefon har möjlighet att 

vara mobil, till skillnad från när man sitter vid datorn, bör elementen utformas så att 

användningsområdet tillämpas. 

Även syftet med mobilapplikationen bör ha en annan riktning från den befintliga webbsidan. Att 

göra en mobilapplikation som en mindre kopia av webbplatsen förespråkas inte av våra informanter, 

också på grund av formatet och plattformen. Ofta har det visat sig vara bättre att ge applikationen 

en ny egenskap som inte webbplatsen har. 

Tillämpningen av designmönster har visat sig vara en central del av applikationsutvecklingen. 

Samtliga av våra informanter och de mobilapplikationer som studerats till uppsatsen använder sig 

av dessa. Att använda ett designmönster innebär att tillämpa skrivna exempel på problem och 

lösningar, och omvandla tidigare kunskaper till den design som i nuläget håller på att utvecklas. 

Den strukturerade samlingen av mönster finns för de olika designelementen i en applikation, samt 

för hur interaktionen ska fungera. Ibland görs avstickare gällande designen som i uppsatsen tolkats 

som ett försök till att höja graden av företagets personlighet i applikationen. Syftet med 

användningen av designmönster är således att låta användaren använda det redan invanda 

beteendemönster som finns i designmönsterna, för att skapa bättre förståelse för applikationen. För 

applikationsutvecklaren underlättar kunskapen om hur man tidigare, med framgång, löst ett 

liknande problem, och ger möjlighet att kunna lösa det igen. 

En avsaknad av designmönster vid utvecklingen har visat sig försvåra för både användarna och 

utvecklarna. För utvecklarna blir skapandet en svårare och mer långdragen process efter som alla 

delar och element måste byggas från grunden, vilket leder till onödig tidsåtgång som i slutändan 

också kostar pengar. I en applikation utan tillämpade designmönster måste användaren i sin tur 

skapa en ny förståelse för uppbyggnaden i varje ny applikation. 
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I samband med våra intervjuer med applikationsutvecklare har vi funnit indikationer till att 

tvetydigheter existerar kring begreppet “designmönster” i relation till kraven i Human Interface 

Guidlines. Hos utvecklarna verkar det finnas en tendens till förvirring kring vilket begrepp som 

betyder vad. 

9.1 Metodkritik 

En risk med intervju som datainsamlingsmetod är att det ger en subjektiv bild av situationen, och att  

det inte är säkert att allt som berättas i intervjuerna stämmer med verkligheten. Möjligheten finns att 

mobilbyråerna velat försköna verkligheten och att bilden som ges inte fullt stämmer överens med 

utförandet. Ett ämne som den ena informanten anser riktigt kan framstå som osann av en annan69, 

vilket vi varit medvetna om. 

Vid intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning, för att minska risken för missade detaljer samt 

öka chansen till korrekta svar. Ljudinspelning är en teknik som Bell (2006) förespråkar då man även 

har möjlighet att anteckna och skriva ner intervjun i efterhand. 

Vad som inte gjorts, men som skulle ha varit intressant vore att utföra intervjuer med ett företag 

som beställt en mobilapplikation från en mobilbyrå. Då skulle processen som utvecklarna beskriver 

kunnat jämföras med kundens upplevelse av designprocessen. En tydligare bild skulle möjligtvis ha 

framkommit av hur kunden uppfattat arbetet med interaktion samt den grafiska designen, och hur de 

uppfattade utvecklarens koppling till designmönster. Möjligtvis skulle kunden ha andra åsikter på 

tillämpning av designmönster än vad utvecklarna har. Det kunde ha klargjorts vad som skiljer deras 

uppfattningar åt och hur kunden uppfattar att designmönstren speglar resultatet. 

Applikationerna är studerade under hösten 2011 och möjligheten finns därför att de blivit 

uppdaterade och därav ändrade i sin design sedan dess. 

Vi har inte funnit uppsatser som behandlar samma ämne som vårt, alltså som innehåller kopplingen 

mellan webb och mobilapplikation, med utgångspunkt från interaktions- och grafisk design. Alltså 

ej heller uppsatser med liknande frågeställningar. 
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Vi har även aktivt jobbat med att minska antalet källor från Wikipedia, men i vissa fall funnit detta 

ohållbart. Då vi ansett det möjligt har denna internetkälla ändå använts. 

9.2 Fortsatta studier

Ett område vi stött på under våra intervjuer var hur Human Interface Guidlines påverkar vilka 

applikationer som får publiceras samt hur de faktiskt fungerar och ser ut. Detta hade vi kunnat 

undersöka djupare genom att pröva på utvecklingsprocessen istället för att förlita oss på 

utvecklarnas synsätt. Vad gäller jämförelsen mellan applikationer mot webbsidor så hade det varit 

intressant att göra en observation på företagen som vi intervjuat för att se hur det går till att ta fram 

en applikation från start. Det hade även genom observation varit teoretiskt möjligt att se 

användandet av designmönster i en professionell miljö. Med mer tid hade vi velat göra en förstudie 

hos företagen i ett tidigare stadium för att hitta stöd för våra frågeställningar och intervjufrågor. Vi 

har i uppsatsen begränsat oss till operativsystemen Android och iOS men en utförligare studie hade 

även kunnat inbegripa andra operativsystem på marknaden, för att ge en bredare bild.

Det kunde även ha varit intressant att intervjua eller observera ett antal användare till 

mobilapplikationerna. Detta för att ta reda på hur de uppfattar webbsidas grafiska manual i 

jämförelse med en mobilapplikations.
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11. Bilagor

11.1. Bilaga 1: Intervjufrågor till mobilbyråer 

Intervjufrågor

1. Bakgrundsinformation (namn, roll i företaget)

2. Hur ser ert företag ut?
-Hur länge har företaget funnits/Hur länge har ni jobbat med appar?
-Hur många är det som jobbar på företaget?

3. Vad är företagets främsta sysselsättning?

4. Vad har ni för erfarenhet av att skapa mobilapplikationer?

5. Är det samma person som programmerar och skapar det grafiska gränssnittet i 
applikationerna?

-om inte, hur fungerar samarbetet?

6. Vad anser ni är den största skillnaden mellan webbsida och app (gällande grafisk design)?
-Vad fungerar bra i en app?
-Vad fungerar inte i en app?

7. Anser du/ni att den grafiska designen är en viktig del av applikationen?

8. Hur gör ni för att uppnå “appkänsla” (och undvika webbkänsla) i applikationen?

9. Hur ser den grafiska designprocessen vanligtvis ut?
-Vad börjar ni med, vad kommer senare osv?
-Vilka delar av en webbsida brukar föras vidare till appen?
-Vilka delar brukar man “lämna kvar” på webbsidan (som inte passar i appen)?
-Varför?
-Har ni några särskilda designmetoder som ni använder?

10.Använder ni så kallade designmönster? (Om inte gå vidare till fråga 11)
-På vilket sätt använder ni dessa?
-Vad ger det er för fördel? Vad är bra med designmönster?
-Hur gör ni för att lägga till den grafiska profilen till mönstret?
-Vad finns det för risker med att använda designmönster?

11. Vad har vanligen kunden för krav på designen? tydliga visioner?
-Hur uppfyller ni de kraven?
-Uppstår kommunikationsproblem med kunden? Ge exempel?

12. Hur gör ni för att designen i applikationen ska spegla webbsidan och kundens grafiska 
profil?
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13. Finns det några regelverk att ta hänsyn till gällanade designen?

14. Brukar ni återanvända material från en applikation in i nästa?

15. Finns det några vanliga designproblem gällande appdesign?
-Hur löser ni uppkommande problem?

16. Vilken applikation som ni gjort är ni mest designmässigt nöjd med? Varför?

17. Övriga tips/reflektioner gällande applikationsdesign?

11.2 Bilaga 2: Kompletterande bilder
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Ikeas webbsida


