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Abstract 
This thesis examines the multiplatform design issues of a development project using agile 

project methods and how they were resolved. Data was gathered through observation, 

photography and keeping of a journal using action research as a methodological framework. 

The thesis is concluded with recommendations on how to deal with these issues in similar 

projects under similar conditions. 
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1. Bakgrund 
I dessa dagar använder människor inte bara persondatorer för att utföra uppgifter som 

tidigare var bundna till dessa. I och med den rådande trenden med smartphones såsom iPhone 

har användare nu möjligheten att komma åt system över flera plattformar vart de än befinner 

sig. Detta har öppnat upp för en helt ny problematik för utvecklare då populära befintliga och 

nyskapade system behöver flera gränssnitt för att kunna återfinnas på flera av de plattformar 

som är populära idag. 

I denna rapport studeras problematiken med att få ett sammanhängande system över 

plattformar i ett agilt utvecklingsprojekt där syftet var att utveckla ett livsstilssystem som 

skulle finnas tillgänglig både på persondatorer och på iPhone. 

1.1. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera designproblem som uppkom samt de föreslagna 

lösningar som arbetades fram inom processen att designa ett sammanhängande 

multiplattformssystem i ett agilt projekt. 

1.2. Frågeställningar 
Följande frågeställningar ligger till grund för resten av denna uppsats: 

 Vilka multiplattformsdesignproblem uppstod under projektets gång? 

 Vilka teoretiska lösningar arbetades fram av projektets interaktionsdesigners? 

 Hur förankrades de framarbetade lösningarna praktiskt i systemets design? 

 Hur kan författaren förbättra arbetsprocessen med att få en sammanhängande 

produkt över flera plattformar i det aktuella projektet?  

 

Dessa frågor gäller inom det projekt som författaren medverkade i, och är inte tänkta att 

vara generaliserbara på något vis. Dock kommer jag att i diskussionskapitlet av denna rapport 

ge förslag på rekommendationer för liknande utvecklingssituationer. 

1.3. Målgrupp 
Denna rapport riktar sig till interaktionsdesignintresserade studenter på det 

kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings Universitet. 

1.4. Avgränsningar 
Utvecklaraspekten i projektet behandlas ej, utan denna uppsats avser endast behandla 

uppkomna designproblem av multiplattformskaraktär samt deras eventuella lösningar. De som 

till huvuddelen var involverade i detta var de som i projektet hade rollen som 

interaktionsdesigners. Likaså kommer ej den agila projektmetoden i sig att analyseras. 

1.5. Begreppsförklaring 
Här förklaras termer som används i senare sektioner av denna rapport. 

1.5.1. Desktopdator 
Med desktopdator menas persondatorer av alla dess slag med stöd för internettillgång via 

en webbläsare. 
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1.5.2. Smartphone – iPhone 
En smartphone kan ses som en mobiltelefon med en integrerad, lågpresterande 

persondator. Det är mobila enheter som klarar av en mängd uppgifter som tidigare begränsade 

användaren till att använda stationära eller bärbara datorer för att genomföra. Dock använder 

inte smartphones samma operativsystem som persondatorer och har även andra 

begränsningar. På grund av sin mobilitet och funktion som telefon har smartphones ofta 

avsevärt mindre skärmyta än persondatorer. Dessutom har de nästan uteslutande tryckkänsliga 

skärmar. Detta leder till att de för persondatorer vanliga inmatningsmetoderna inte är 

applicerbara. Istället för att navigera och klicka med en datormus trycker användaren direkt på 

skärmen för att interagera, och för att skriva används ett komprimerat tangentbord som visas 

på skärmen istället för ett fysiskt tangentbord. iPhone är företaget Apples smartphonesatsning. 

1.5.3. iPhone-app 
En iPhone-app eller iPhone-applikation är programvara till Apples smartphone iPhone. 

1.5.4. Back-end 
I detta fall menas med back-end systemets underliggande databaser och funktioner som 

användaren interagerar med indirekt genom användargränssnittet. 

2. Teori 

2.1. Agila projektmetoder möter interaktionsdesign 
Agile manifesto är 17 mjukvaruutvecklare som grundade det som idag kallas för agil 

mjukvaruutveckling. De skapade följande principer som förklarar vad agila metoder kan vara. 

“We follow these principles: 

 

Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of 

valuable software. 

 

Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness 

change for the customer's competitive advantage. 

 

Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a 

preference to the shorter timescale. 

 

Business people and developers must work together daily throughout the project. 

 

Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they 

need, and trust them to get the job done. 

 

The most efficient and effective method of conveying information to and within a 

development team is face-to-face conversation. 

 

Working software is the primary measure of progress. 

 

Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users 

should be able to maintain a constant pace indefinitely. 

 

Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. 
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Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential. 

 

The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. 

 

At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and 

adjusts its behavior accordingly.” – Taget från http://agilemanifesto.org/principles.html 

(hämtad 2010-08-18) 

 

Det projektet som tas upp i denna rapport använde sig av agila projektmetoder för att 

snabbt få fram delresultat. Agila metoder är enligt (Nodder & Nielsen 2008) ett samlingsnamn 

för en rad snarlika ramverk för projektplanering. I grunden utgår agila metoder från en 

upprepande, iterativ cykel där det som räknas är att vid cykelns slut ha åstadkommit 

fungerande mjukvara eller vad det nu är som utvecklas. Tanken med agila metoder är att 

effektivisera arbetet så gott det går mot snabba resultat. Detta sker genom att arbetet ständigt 

omvärderas och några genomgående planeringar inte existerar utan projektet anpassas efter 

vad som sker under projektets gång. Radikala ändringar av projektets mål är rent av 

välkomna. 

För att kunna hålla kontroll på projektet är agila metoder bundna till en mängd 

schemalagda möten, bland annat så kallade ”daily-SCRUM” där deltagarna står upp och 

presenterar vad de arbetat med sedan förra mötet och om de behöver hjälp med något. Även 

de iterativa cyklerna, kallade Sprints, som är grundstommen i agil metod bygger på möten, 

både i början och slutet av varje cykel. I det initiala mötet läggs arbetet upp som kommer ske i 

den kommande cykeln. Detta sker genom att så kallade ”user-stories” skrivs om vad för 

features, funktioner eller liknande, som projektet ska innehålla efter sprintens slut. Dessa 

tidsestimeras för att snabbt se vad som teamet hinner med i denna cykel och de som anses 

hinnas med under den aktuella Sprinten bryts ner i konkreta uppgifter, tasks, som sedan även 

dessa tidsestimeras och delas mellan medlemmarna i teamen. Vid Sprintens slut demonstreras 

det som åstadkommits under Sprintens gång vilket helst ska vara fungerande. Det reflekteras 

över hur arbetet fungerat, vad som kan förbättras och hur nästa Sprint kan läggas upp. 

Interaktionsdesign görs ofta på väldigt annorlunda sätt än dessa. Ofta används en så kallad 

vattenfallsmodell eller liknande vilket utmynnar i ett designdokument som sedan överlämnas 

till de mjukvaruutvecklare eller liknande som ska skapa det som designats. Detta kan leda till 

att de inblandade designers inte är involverade i själva utvecklingen och designdokumentet 

lättvindligt ses som rekommendationer och inte som något att följa konkret. I agila projekt 

kan istället interaktionsdesigners vara delaktiga i projektet och arbeta nära utvecklarna. 

Istället för att innan projektet starta ha skapat ett designdokument så designas det som 

utvecklarna behöver och fokus läggs på snabb, fungerande design och testning av designen, 

då steget från tanke till implementation är mycket kortare med agila metoder. 

2.2. Multiplattformsdesign 
En plattform är enligt (Florins & Vanderdonckt 2004) generellt definierad som en specifik 

kombination av hårdvara och operativsystem.  Den utbredda användningen av smartphones 

och andra apparater för att utföra uppgifter tidigare begränsade till persondatorer har lett till 

att de applikationer och system som tidigare endast brukades på ett fåtal likartade 

plattformar(PC och Mac-persondatorer) nu förväntas finnas tillgängliga på flera plattformar 

med olika begränsningar såsom mindre skärmyta och avsaknad av fysiska inmatningsverktyg. 

Dessutom, enligt Florins & Vanderdonckt, så förväntar sig användarna att de skall kunna 

http://agilemanifesto.org/principles.html
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återanvända deras kunskap om systemet när de använder den på en annan plattform. Att 

utveckla ett system till flera plattformar kan teoretiskt sätt göras på flera olika sätt. De sätt 

(Florins & Vanderdonckt 2004) tar upp är att det utvecklas specifika gränssnitt för systemet 

för varje plattform, att ett gränssnitt designas som används på flera plattformar eller att 

gränssnitten till andra plattformar automatiskt genereras. 

(Pyla et al. 2006) skriver att tonvikt i multiplattformdesign ligger i att systemet känns 

sammanhängande mellan plattformar så användarens kunskap om systemet på en plattform 

fortfarande är relevant när användaren brukar systemet på en annan plattform. Dock anser 

Pyla et al att det inte är definierat vad sammanhängande, consistency, betyder i denna kontext. 

De frågar om det menas på det visuella planet, uppgiftsplanet eller endast på dataplanet. De 

hävdar att det största hotet mot att få ett sammanhängande system är ”task disconnect”, som 

betyder att när användaren behöver byta plattform så måste denne gå igenom en mängd 

onödiga steg för att fortsätta arbeta med det denne gjorde på den plattform som användaren 

frångått. Deras förslag är alltså att minska och hämma dessa ”task disconnects” i så stor grad 

som möjligt och istället låta användaren sömlöst byta plattform när det behövs, till exempel 

om användaren är på resande fot. Det viktiga är därav inte att systemet är visuellt 

sammanhängande över plattformar, utan att se till att uppgifter utförs på liknande sätt. 

(de Oliveira & da Rocha 2007) föreslår vad de anser vara en prioritetsordning för 

sammanhängandet för att minimera användares kognitiva belastning när denne genomför 

samma uppgifter på olika plattformar. Deras prioritering bygger vidare på bland annat Pyla et 

als tankar om att sammanhängande i kontexten inte är definierat. De utgår från en mental 

modell över hur användaren mentalt drar slutsatser om hur objekt och händelser genom 

tidigare upplevelser av systemet. 

 

Figur 1 - de Oliveira & da Rochas (2007) vy av hur användarens mentala modell uppdateras. Först undersöker(task 

perception) och använder användaren den mest troliga kontrollmekanismen för att utföra uppgiften(task execution). 

Sedan uppfattar användaren resultaten och övergår till nästföljande uppgift om den givna feedback var väntad. 

Slutligen uppdateras användarens mentala modell som bekräftar de tidigare förväntningarna alternativt skapar nya. 

De föreslår utifrån detta följande prioritering för att applicera consistency i 

multiplattformsgränssnitt: 
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Task perception - Med detta menas att samma sorts kontrollmekanismer på samma 

placering sett till skärmyta och liknande skall återfinnas för att utföra samma sorts uppgifter. 

Om detta inte kan följas på grund av begränsningar eller olikheter hos en plattform bör 

kontrollmekanismerna återfinnas med användbarhet i tanke anpassat till plattformens 

interaktionssätt. 

Task Execution - De handlingar som krävs för att utföra en uppgift bör följa samma flöde 

över plattformar. Detta kan motsäga god användbarhetslära och den översta prioriteten. I 

sådana fall bör ett logiskt flöde finnas som är likadant över plattformar. 

Task personalization - Möjligheten för användaren att ändra hur uppgifter presenteras och 

utförs efter användarens egna preferenser. Målet är att uppnå en design som tilltalar alla 

användare. 

Genom att följa dessa prioriteringar i designarbetet är det Oliveira & da Rochas 

förhoppning att få mera sammanhängande gränssnitt på multiplattformssystem. 

2.3. iPhone som plattform 
Då desktopdatorer är den plattform som multiplattformssystem ofta utgår från kan den ses 

som den plattformen med minst begränsningar. Med hjälp av stöd- och insticksprogram i en 

modern webbläsare kan användaren direkt i läsaren göra i princip vad som helst. Det går att se 

strömmande video, göra säkra bankärenden, föra telefonliknande samtal och annat. 

Smartphones däremot är belagda med ett stort antal begränsningar. Till exempel är skärmytan 

mycket mera begränsad än på persondatorer. Samtidigt har specifikt Apples iPhone fler 

restriktioner än andra smartphones genom att sättet som användare installerar applikationer på 

styrs genom App Store. App Store har i sin tur regler för att applikationer ska kunna 

installeras av användare. Om en applikation inte uppnår dessa kriterier så refuseras den tills 

utvecklarna har åtgärdat de brister som Apple tycker finns. Detta leder i sin tur att utvecklare 

av iPhone-applikationer ofta håller sig innanför Apples specificerade designexempel, iPhone 

Human Interface Guidelines 

(http://developer.apple.com/iphone/library/documentation/UserExperience/Conceptual/Mobil

eHIG/MobileHIG.pdf - hämtad 2010-08-21), så att användare av applikationen känner igen 

sig från iPhones inbyggda applikationer och även tredjepartapplikationer som användaren 

installerat. Dessa designkonventioner som redan existerar bör ej överträdas om applikationen 

som utvecklas skall gå verifieringsprocessen och komma ut till App Store. 

3. Metod  

3.1. Action Research 
För att komma nära det som ämnades studeras, kunna vara en del av utvecklingsprocessen 

och påverka situationen landade valet av övergripande metodik på Action 

Research(aktionsforskning). Dessutom, vilket kommer förklaras i nästkommande kapitel, så 

påminner aktionsforskning i sin cykliska struktur om agila utvecklingsmetoder. Metoden går 

generellt ut på att forskaren studerar sin egen arbetssituation och försöker förbättra denna. 

Enligt (McNiff & Whitehead 2009) så används aktionsforskning då forskaren arbetar i en 

miljö eller på ett sätt som motsäger sig forskarens värderingar. Det medför att forskaren inte 

fullt ut kan följa efterleva sina värderingar. Ett exempel kan vara att en forskare värdesätter en 

viss sorts arbetsprincip. Dock är arbetssättet på forskarens arbetsplats av en annan, sämre 

natur som motsäger sig forskarens värderingar. I detta läge används aktionsforskning för att 

förbättra arbetssituationen som forskaren är en del av genom att forskaren analyserar och 

http://developer.apple.com/iphone/library/documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/MobileHIG.pdf
http://developer.apple.com/iphone/library/documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/MobileHIG.pdf
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påverkar sin egen situation och strävar mot att kunna efterleva sina egna värderingar och göra 

positiva förändringar vilket i sin tur medför att arbetet blir av högre kvalitet och med färre 

negativa biverkningar.  

Forskningen bedrivs i en cykelstruktur bestående av analys, diagnos, åtgärd samt reflektion 

som möjligtvis kan övergå i en ny cykel. I analyssteget samlar forskaren in information av 

olika slag om situationen denne befinner sig i. Informationen analyseras och av denna analys 

framkommer vad eller vilka problem som finns. Dessa beskrivs i diagnossteget och där 

upprättas en eller flera möjliga åtgärder mot det eller de problem som finns. I åtgärdsdelen 

sätts hjulen i rörelse och förändringar implementeras av forskaren. Dessa förändringar kallas 

actions och därav kommer metodens namn. Konsekvenserna av dessa förändringar analyseras 

sedan i reflektionsdelen och som namnet antyder reflekterar forskaren över vad som hänt och 

hur situationen nu ter sig efter förändringen. I denna reflektion kan det sedan uppkomma nya 

problem, vilket gör att reflektionsdelen kan länkas ihop i en ny cykel och bli dennes 

analysdel. Dessa cykler kan sedan länkas ihop och föra vidare förbättringsarbetet. 

Metoden är till stor del problembaserad och handlar om att hitta lösningar och förbättra 

arbetet på passande sätt för att låta författaren att i mindre grad arbeta i sådana situationer som 

ger upphov till att dennes värderingar inte efterlevs. Då författaren i aktionsforskning är en del 

av arbetsgruppen som forskningen avser så kommer det sig naturligt att använda sig av 

deltagande datainsamlingsmetoder. Forskaren är en del av det som forskas vilket kan vara 

riskabelt då forsknings-bias lättare uppstår än vid traditionella, mer accepterade 

forskningsmetoder. Detta kan ses som både aktionsforskningens fördel och nackdel samtidigt. 

Då forskaren kommer närmre och är en del av situationen så får forskaren ett närmre 

perspektiv mot det forskade som kan ge upphov till fynd som andra forskningsmetoder hade 

missat med sitt avståndstagande synsätt. Samtidigt så är det dock mycket lättare för forskaren 

att stirra sig blind och bli för påverkad av sin situation för att bedriva god forskning. Detta 

skiljer aktionsforskning där forskaren deltar i ett fenomen från andra kvalitativa 

forskningsmetoder där forskaren studerar ett fenomen. 

3.2. Etik 
Samtliga inblandade interaktionsdesigners i projektet skrev under en överrenskommelse 

om deltagande i studien. I dokumentet klargörs att insamlad data ej skulle användas till andra 

ändamål än rent akademiska samt att de var anonyma om inte skriftligen överrenskommet 

med författaren. Se bilaga för överrenskommelsedokumentet. 

3.3. Datainsamling 
Då aktionsforskning användes lades tyngdpunkten av datainsamlingen i deltagande 

observation i arbetet, med fokus på dokumentation om arbetets gång.  

3.3.1. Deltagande observation 
Under projektets gång observerades arbetets gång och forskaren var aktivt involverad i 

designarbetet, specifikt i designarbetet av iPhone-applikationen. 

3.3.2. Dokumentation 
Arbetet dokumenterades på olika sätt som presenteras här nedan. 

3.3.3. Dagboksföring 
För att i efterhand kunna följa arbetsgången under projektet förde författaren en privat 

dagbok över arbetet som gjorts, med egna tankar och reflektioner.  
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3.3.4. Fotografi 
Arbetet dokumenterades även genom fotografier och digital skanning av designskisser 

under arbetets gång. 

4. Utgångspunkt 
Våren 2010 genomfördes ett mjukvaruutvecklingsprojekt vid institutionen för 

datavetenskap på Linköpings Universitet som byggde vidare på beställaren Johan Åbergs 

tidigare prototyper för ett matplaneringsystem för desktopdatorer. Åberg som var 

universitetslektor vid institutionen för datavetenskap agerade även handledare, projektledare 

med mera. I projektet möttes interaktionsdesigners i form av studenter från det 

kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet och masterprogrammet med 

mjukvaruutvecklare i form av studenter från kandidatprogrammet för innovativ 

programmering. Målet med projektet var att utveckla ett livsstilssystem tillgänglig från 

vanliga desktopdatorer via internet, och samtidigt utveckla en applikation för Apples 

smartphone iPhone. iPhone-applikationens syfte var att komplimentera det internetbaserade 

systemet men skulle samtidigt även kunna fungera som en fristående applikation. Projektet 

genomfördes med agila projektmetoder, grundat i ramverket SCRUM, och studenterna från de 

två olika programmen delades upp i tre mindre team bestående av ett fåtal 

interaktionsdesigner och cirka fyra utvecklare. Författaren till denna uppsats ingick i teamet 

som utvecklade iPhoneapplikationen som interaktionsdesigner tillsammans med ytterligare en 

interaktionsdesigner och fyra utvecklare. De andra teamen hade till uppdrag att designa och 

utveckla systemet på desktop-plattformen samt utveckla ”back-end”, systemets inre kugghjul 

som binder ihop plattformarna genom att spara och synkronisera användarinformation samt 

husera delade resurser. 

Under projektets gång utvecklade olika team olika delar av samma system. Detta kunde 

innebära hög risk för systemets olika delar att bli osammanhängande designmässigt, 

innehållsmässigt, funktionsmässigt eller på något annat vis. Vid planeringsarbetet 

uppmärksammades projektmetodikens hetsiga och flexibla arbetssätt (Nodder & Nielsen 

2008) samt att utvecklingen skulle ske i flera nysammansatta team vars koordinationsförmåga 

hittills hade varit otestad. Ingen enskild person eller grupp skulle ha uppgiften att få teamen 

att samverka, vilket var något som initialt diskuterades men aldrig åtgärdades innan arbetet 

påbörjades. Stor vikt låg vid att ha ett sammanhängande system över plattformarna för att få 

potentiella användare att fortsätta vilja använda systemet på den plattform där de upptäckte 

systemet, och vilja utforska systemet på den andra plattformen.  

5. Action 1 
Att arbeta i ett agilt projekt var som sagt en ny upplevelse för oss i designerrollerna, likaså 

att arbeta i två separata team med separata plattformar. I denna situation så försökte vi 

interaktionsdesigners, hädanefter refererade till som vi, arbeta nära varandra under den 

förberedande perioden innan Sprint 1 hade startat och satt flera dagar i samma rum och 

skissade på våra respektive plattformar. Denna arbetsform uppmuntrade dock inte till särskilt 

mycket samarbete eftersom de två teamen för det mesta satt i sina egna tankar.  

När sedan arbetet kom igång med utvecklarna så frångicks detta koncept naturligt och vi 

flyttade in hos utvecklarna istället. Vi tog upp problematiken med kommunikation för oss 

designers och kom fram till att vi inte har tid nog till att ha regelrätta möten där vi 

synkroniserar designen, utan att vi sporadiskt skulle träffas genom att ett teams designers kom 
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och inspekterade det andra teamets arbete och sedan tvärt om. Dessa drop in-möten ägde 

aldrig rum, utan föll bort av resursbristen. 

Detta tycks peka på ett problem i multiplattformsdesign med flera team. Teamen behöver 

både arbeta fristående med att skapa en så bra design och produkt som möjligt mot var 

plattforms styrkor och svagheter samt även vara synkroniserade till den grad att samtliga som 

arbetar i projektet vet vad som försiggår ur ett helhetsperspektiv. 

I slutet av första veckan av Sprint 2 hölls ett möte med projektets kund och samtliga 

interaktionsdesigners där kunden fick genomföra några övningar för att prioritera features och 

klargöra åt vilket håll systemet skulle utvecklas. Detta verkade vid denna tidpunkt vara 

väldigt nyttigt och tog systemet i helt nya riktningar än innan. Då vi designers såg detta som 

något av en nystart, där vi gick från att designa ett system för att underlätta kosthållning och 

motion till att bli mera av ett verktyg för att generellt underlätta det vardagliga livet för 

upptagna småbarnsföräldrar, så beslutade vi oss för att ha ett mera strukturerat 

brainstormingmöte på måndagen av andra veckan i Sprint 2. 

En av de designers verksamma i projektet tog på sig att strukturera upp 

brainstormingmötet, som utfördes enligt ”metod 635”, där sex deltagare skriver ner tre förslag 

i var under fem minuter. Denna process upprepas sedan. Syftet med metoden är att få 

deltagarna att i skrift utveckla så många idéer som möjligt. Då detta inte sker verbalt, vilket är 

vanligt gällandes brainstorming, så kallas även metoden ”brainwriting”. Dock så fanns det 

inte sex deltagare för mötet så vissa ändringar gjordes. Förslagen roterades mellan deltagarna 

som vidareutvecklade idéerna eller kom på nya tills pappret med en deltagares första idéer var 

tillbaka hos denne. Då detta var gjort så lästes alla idéer upp och de som deltagarna tyckte var 

bäst skrev ner på post-it-lappar som sedan sattes upp i ett affinitetsdiagram, för att vi skulle få 

en överblick och se vilka idéer som vi kunde gå vidare med. Alla deltagarna var på det hela 

nöjda med mötet och resultatet när vi hade genomfört det. 

 

Figur 2 – Till vänster en av deltagarnas nedskrivna idéer som roterades mellan samtliga deltagarna som 

kompletterade de existerande idéerna eller lade till nya. Till höger de idéer som brainstormingmötet gav uppsatta i ett 

provisoriskt affinitetsdiagram. 

5.1. Diagnos – två frånkopplade team 
Efter två sprints kantade av bristfällig kommunikation och synkronisering mellan teamen, 

både designmässigt och utvecklarmässigt, så beslutade jag mig för att någonting behövde 

göras. Jag analyserade situationen som hade uppkommit. Min analys visade att problemet låg 

i att just resursen tid var en bristvara. Under denna tid så var webbteamets designers under 

press då de låg efter sitt schema och inte ville att utvecklarna skulle behöva vänta på att kunna 
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implementera något, vilket gjorde att synkroniseringen mellan plattformarna blev lågt 

prioriterat av dem. Oftast då plattformsskillnaderna kom på tal så gled diskussionerna in på 

specifika problem hos just webbsidan, och långa diskussioner där någon konsensus eller 

slutsats inte kunde dras. Detta observerade jag om och om igen under projektets två första 

Sprints. Detta ledde i sin tur till att webbteamets designers blev ännu mera stressade eftersom 

dessa ändlösa diskussioner konsumerade deras mest värdefulla resurs utan att ge något 

konkret tillbaka. Då detta tydligt var ett läge som var till nackdelen för hela projektet och 

gjorde så att synkroniseringen mellan plattformar blev bristfällig tolkade jag det hela som ett 

multiplattformsproblem. 

I iPhoneteamet var designen mer utvecklad än hos webb i slutet av Sprint 2 som hade en 

större börda till att börja med då hemsidan potentiellt sett hade flera funktioner. Dock hade 

Iphoneteamet även egna problem i form av att det specifika programmeringsspråket, 

Objective-C, som används vid programutveckling till iPhone, tog längre tid att lära sig för 

utvecklarna än väntat. Detta tillsammans med mänskliga faktorer gjorde att utvecklingen 

hamnade på efterkälken. Inför starten av sprint 3 så låg alltså webbteamets designers och 

Iphoneteamets utvecklare efter, vilket resulterade i en aningen ojämn fördelning av arbetet. 

Då det i agila metoder där interaktionsdesigners är med i utvecklingen är optimalt för dessa att 

ligga en eller flera sprintar före utvecklarna (Nodder & Nielsen 2008) så hade vi i 

iPhoneteamet ett designmässigt övertag då utvecklingen halkade efter samtidigt som det 

motsatta skedde i webbteamet. Vi interaktionsdesigners bestämde i detta läge att jag skulle 

underlätta för webteamet genom att ta en roll ”mellan” teamen och försöka koordinera så att 

designen blev mera sammanhängande, och även minska arbetsbördan genom att ta mig an 

vissa uppgifter de hade.  

5.2. Åtgärd – Strukturerade möten 
”Den action som behöver tas i detta läge måste ge effekten att samarbetet och 

kommunikationen mellan teamen kommer igång.” – Utdrag ur mina personliga anteckningar 

01/03 2010. 

Det jag såg som en möjlig lösning för att få systemet mera sammanhängande, och vilket 

var min åtgärd i detta läge, var att anordna ett strukturerat möte med ett enda ämne, nämligen 

skillnaderna i design mellan plattformarna. Detta influerades av hur effektivt 

brainstormingmötet i Sprint 2 hade varit. Att det skulle vara strukturerat grundade jag även i 

att det inte skulle ta lång tid att genomföra mötet då resursen tid var mycket värdefull samt för 

att vi snabbt skulle kunna ta beslut om åtgärder som behövde vidtas för att få ett 

sammanhängande system i slutet av projektet. Tidigare möten och diskussioner hade som sagt 

ofta dragit ut på tiden och gett lite i form av konkreta beslut och planer att arbeta efter. Min 

förhoppning var att kunna få  

Jag beslutade mig för att ha ett upplägg liknande det på brainstormingmötet. Dock fick 

vissa saker tänkas om. Till att börja med så såg jag över alla designskisser hos båda 

plattformarna och sammanställde ett dokument med dessa. Tillvägagångssättet förklaras här 

nedan. 

”Upplägget gick ut på att alla fick några minuter på sig att markera de tre sakerna som 

man tyckte stod högst upp på prioritetslistan att åtgärda. Sedan diskuteras dessa saker och vi 

försöker snabbt nå ett gångbart mål att sträva mot när det gällde den punkten. Allting 

handlar om att det ska vara effektivt, att vi ska få ut så mycket bra som möjligt att arbeta med 

på så kort tid som möjligt… I själva genomförandet tog jag automatiskt en ledarroll eftersom 

det var jag som bestämt hur vi skulle strukturera upp mötet… Mötet flöt på bra och det ena 
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efter det andra diskuterades. Jag fick många gånger styra folk tillbaka till det som var viktigt 

men alla märkte att det var ”off topic” och skyndade sig för att berätta färdigt. Jag bad även 

webb att ta med alla sina skisser efter Johans rekommendation så vi kunde titta gemensamt 

på skisserna och komma fram till sätt att angripa problemen på. Det tog däremot längre tid 

än vad jag ursprungligen ville, i alla fall 1½ timme tog det och jag hade hoppats på en(alltså 

45 minuter med akademisk kvart). Alla kände att de kunde sitta till klockan tolv och alla 

verkade tycka att vi kom någonvart under mötet med de saker som togs upp.” – Utdrag ur 

mina personliga anteckningar 04/03 2010. 

5.2.1. Det första mötet 

 

Figur 3 - De designskillnader som tycktes vara viktigast. 

Som beskrivet ovan så tog mötet längre tid än väntat men då alla deltagare kände att det 

gav mycket att fortsätta och gå över tiden så avslutade vi mötet när samtliga problem 

deltagarna ville diskutera var behandlade. Nedan följer en redogörelse för de punkter som 

diskuterades och de åtgärder vi kom fram till. 

”Hitta sök på samma sätt” 
Den första punkten är markerad med ett utropstecken för att signalera att flera personer på 

mötet valde att belysa denna punkt. Denna punkt visade sig inte behöva någon specifik åtgärd 

då vi under mötet gick igenom skisserna och märkte att någon direkt skillnad inte fanns.  

”Söksortering” 
Den andra punkten handlade om att sökresultaten på de olika plattformarna borde vara 

likadana om användaren söker på något specifikt, vilket löstes med att helskärmsfunktionen 

som fanns på iPhone togs bort på samtliga vyer förutom receptvyn för att göra plats åt en 
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”Sortering”-knapp på sökresultatsvyn. Denna knapp hade tidigare valts bort till förmån för en 

helskärmsfunktion samt en ”Ändra”-knapp för att göra ändringar i inköpslistan i ”Navigation 

bar”. Tidigare hade ändringar gått att göra utan att användaren behövde gå in i ett specifikt 

redigeringsläge, men då detta medförde så många extra knappar som hela tiden var synliga 

valdes detta bort och lades i ett eget läge för inköpslistan. I och med införandet av en 

”Ändra”-knapp så fick inköpslistans vy tre överliggande knappar i ”Navigation bar” som 

behövde synas för att alla funktioner skulle vara implementerade. Då det bara finns plats för 

två överliggande knappar på varje vy på iPhone så löstes detta problem på mötet. Då vi 

allihop diskuterade igenom de olika funktionerna för att lista ut en lösning så kom vi fram till 

att helskärmsfunktionen på de flesta vyer inte är något direkt nödvändigt. Endast på receptvyn 

är det befogad då mycket information presenteras samtidigt och användaren måste scrolla 

nedåt för att kunna se allt. 

 

Figur 4 - En fabricerad skärmdump som visar problemet 

med tre knappar. Här har "Ändra"-knappen flyttats 

från ”Navigation bar” och satts längre ner, vilket 

kritiserades hårt. Lösningen på problemet kom i form av 

att ”Helskärm” togs bort så de två resterande knapparna 

fick plats i ”Navigation bar”. 

”Planerade recept – Intressanta recept” 
Tredje punkten gällde namnet på en funktion där det beslutades för det temporära namnet 

”Planerade recept” över det tidigare använda ”Intressanta recept”. Det tidigare namnet 

”Intressanta recept” användes fortfarande i iPhoneskisserna sedan det först hade använts på 

hemsidan. Dock så hade namnet bytts ut i och med ändringarna efter brainstormingmötet, 

vilket inte hade klargjorts för iPhoneteamet. Istället för att ha en funktion för att spara undan 

recept som var intressanta för användaren på ett annat sätt än den klassiska ”Favoriter” så 
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skulle ”Planerade recept” vara sådana recept som användaren skulle lägga in i sin måltidsplan 

på hemsidan. När användaren skulle planera sina måltider visades de recept som hade klassats 

som ”Planerade recept” så de i planeringsuppgiften var lättillgängliga. 

”Måltidsplan” 
Punkt fyra behandlade hur vi skulle lägga upp planeringsfunktionen. Beslut togs att iPhone 

skulle återspegla utseendet från hemsidan men endast fungera som matsedel. Det betydde att 

inga ändringar skulle kunna ske i planeringen på iPhone, utan att detta var exklusivt för 

hemsidan. Däremot skulle man fortfarande kunna ändra planeringen från hemsidan. 

 

 

Figur 5- Provisorisk skiss över matplaneringsvyn. 

”Profilsortering” 
Femte punkten var att få in i iPhone och på webben att sökresultatens standardsortering 

skulle bero på användarens profilinställningar om några sådana fanns. Att kunna sortera på 

profilinställningar var något som skulle implementeras och finnas i back-end, så åtgärden vi 

tog var att informera iPhoneutvecklarna om detta. Om iPhone-appen inte var kopplad till 

hemsidan så skulle sökresultat sorteras efter relevans, bokstavsordning eller liknande. 

”Receptkategori – Info” 
Sjätte punkten var frågan om iPhone-appen skulle visa vilka kategorier som ett recept 

tillhör på receptvyn. Detta åtgärdades i och med att jag i det efterföljande arbetet fick i uppgift 

att göra några påhittade skärmdumpar på iPhone där bildstorleken halverats på x-axeln för att 

göra plats för information samt skärmdumpar utan halverad bildstorlek. Resultatet visas här 

nedan. 
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Figur 6 - Jämförelse mellan de fabricerade skärmdumparna. Den vänstra har en större bild medan den högra har 

receptsinformation till höger och halverad bild i x-led. Av upphovsrättsskäl syns inte allt innehåll 

”Sök – Antal resultat” 
Sjunde punkten var om det på iPhone skulle visas hur många träffar en sökning gett. 

Åtgärden som bestämdes var att en designer skulle undersöka vilka riktlinjer som Apple 

stakat ut för applikationer på iPhone gällandes visning av sökresultat. Den allmänna 

uppfattningen var att vi skulle följa de riktlinjer som eventuellt fanns. 

”Utvalda – Slump” 
Åttonde punkten tog upp vilken sorts funktion som skulle finnas. Alternativen låg mellan 

en funktion med utvalda, på något vis rekommenderade recept eller en slumpgenerator. På 

iPhone var slumgeneratorn redan skissad men då detta skar sig mot det övergripande målet 

med hemsidan att få användare att äta en mer varierad kost så valdes detta bort till förmån för 

en funktion för rekommenderade recept. 
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Figur 7 - Tidig skiss på en slumpningsfunktion på iPhone. 

”Sökknapp – Löpande” 
Nionde punkten tog upp hur sökresultaten presenterades. På iPhone så presenterades 

sökresultaten löpande medan användaren skrev in sina sökord. På hemsidan verkade det som 

om användaren behövde skriva in sina sökord och sedan klicka på en ”Sök”-knapp för att 

komma till sina sökresultat. Detta visade sig dock vara för att komma till hemsidans 

sökfunktion där sedan funktionaliteten var liknande vilket betydde att ingen åtgärd behövde 

vidtas. 

 

Figur 8 - Hemsidans skisser över sökfunktionen. För att komma till den högra skärmen så kan användaren välja att 

skriva något i fältet under "Textsökning" och sedan trycka på "Sök"-knappen, eller trycka på knappen utan att 

skriva in något. 
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Figur 9 - Navigationen till sökfunktionen i iPhoneskisserna, illustrerat genom fabricerade skärmdumpar. 

Funktionaliteten är liknande som på hemsidan men här går det inte att skriva in något innan användaren trycker på 

”Sök”-knappen. 

 

”Browse” 
Den tionde punkten var ett missförstånd som hade uppkommit när jag gick igenom 

respektive plattforms designskisser, så detta rätades ut utan att någon åtgärd behövde vidtas. 

Det som var hemsidans browse-funktion missförstod jag till att vara en sorts sökfunktion. 

”Fliksystemet” 
Elfte punkten tog upp navigeringssystemen på de olika plattformarna och att de flikar som 

finns på respektive plattform ska vara likadana i den mån det går. På iPhone finns såklart färre 

flikar då funktionerna är färre, men de som finns ska även finnas på hemsidan. 

 

Figur 10 – Provisorisk skiss över hemsidans navigeringssystem. Många funktioner resulterar i många flikar. 
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Figur 11 – Fabricerad skärmdump över iPhone-applikationens navigeringssystem. Färre funktioner resulterar i 

detta fall i färre flikar. Däremot var det viktigt att de överensstämde med hemsidan så användaren kände att det var 

samma system denne använde. 

5.2.2. Vidare arbete efter första mötet 
När mötet var slut så kunde vi designers i iPhone-teamet skriva ner konkreta user-stories 

på flera av punkterna som togs upp på mötet. Dessa användes sedan för att kunna strukturera 

upp arbetet med att skissa om designen för iPhone-applikationen under Sprint 3. Dock kändes 

det som att det var iPhoneskisserna som skulle ändras, medan hemside-teamet inte tog med 

sig lika mycket konkret att reflektera över och omarbeta då de inte fick lika mycket konkreta 

user-stories att arbeta med. 
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Figur 12 - De user-stories som skapades för iPhoneteamets designers att arbeta med. Däribland fanns stories för att 

skapa jämförelsen mellan fabricerade skärmdumpar gällandes bildstorlek på receptvyn för iPhone, skissa för en 

”Dagens recept”-funktion, undersöka att ha inställningar från användarens profil som standardsorteringsordning, att 

undersöka ifall antal träffar skulle visas på sökresultatsvyn, att omdesigna och utvärdera helskärms-funktionen samt 

att skissa en ”Planerade recept”-funktion. 
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Case: Enskilda ingredienser och samma recept flera gånger på inköpslistan 
Dagen efter mötet uppstod ytterligare en situation på grund av bristande kommunikation 

och insikt i det andra teamets arbete. Följande utdrag förklarar vidare. 

”Själva arbetet som jag gjorde idag bestod av att göra en receptvy i Adobe Photoshop för 

att se hur det ser ut med hel- respektive halv bild. När jag sedan skickade ut detta uppstod 

kalabalik då funktionen för att lägga till enskilda ingredienser i inköpslistan var främmande 

för hemsideteamet. Den stora nackdelen som finns är att det inte fungerar att lägga till recept 

flera gånger i inköpslistan. Vi kom över e-post fram till att vi bör ta det ”in person” på 

måndag och reda ut hur det ska se ut. Det känns som om det är designen av iPhone-

applikationen som nu anpassas efter hemsidan och att det inte är så mycket åt andra hållet. 

De anpassningar som görs är dessutom inte sådana som alltid gynnar iPhonedesignen, utan 

ibland så känns de lite som försämringar för att få ett mera sammansatt system. Detta är 

kanske priset man får betala för att göra ett system över flera plattformar.” – Utdrag ur mina 

personliga anteckningar 05/03 2010. 

Med de lösningar som fanns kunde en användare på iPhone inte lägga till ett recept i sin 

inköpslista mer än en gång. Den skissade designen för hemsidan var vid detta läge på en mer 

abstrakt nivå än den till iPhone men hemsideteamet hade likväl uppmärksammat problemet i 

sitt arbete och hade lösningar på det. Systemet i sig var tänkt att främja varierad kost men 

skulle inte på något sätt begränsa användaren i att behöva välja olika recept hela tiden, utan att 

ha möjligheten att använda samma recept flera gånger. Om användaren hade samma recept 

många dagar under en kortare tidsperiod så var det systemets uppgift att på sin höjd informera 

användaren om detta men inte att på något sätt begränsa användaren från att göra det. Även 

när användaren har en varierad kost så fungerar det inte att endast kunna välja ett recept en 

gång eftersom det till exempel vid längre planering än någon vecka blir ohållbart att inte 

kunna ha med samma recept flera gånger. Systemet skulle vara tänkt att främja varierad kost, 

inte att begränsa användaren i sina val. Detta var ett problem som iPhoneteamet inte hade 

tänkt på men som väldigt fort uppdagades av granskning från ett annat perspektiv. Dock var 

det självklart olyckligt att teamen inte hade sådan insikt i varandras arbete så att det kunde ha 

uppdagats tidigare. Detta var det enda missförståndet av den skalan som uppkom under 

projektet. 

Genom diskussioner mellan teamen kom vi fram till att designen på iPhone-appens 

knappar för att lägga till ett recept eller specifika ingredienser på receptvyn, den vy där man 

ser ett specifikt recept med ingredienslista och tillagningsfunktioner, behövde ändras. Innan 

användes en list-ikon, representerades inköpslistan, som ändrade färg från vitt till grönt då 

receptet och ingredienser användaren valt markerats och lagts till inköpslistan. Användaren 

kunde exempelvis lägga till receptet med samtliga ingredienser i inköpslistan genom att 

markera list-ikonen vid receptets namn. Genom detta sätt så blev receptets samtliga 

ingrediensers ikoner gröna och användaren kunde avmarkera ingredienser som inte behövde 

inhandlas genom att avmarkera dem. Ett annat exempel på tillvägagångssätt var att 

användaren markerade en enskild ingrediens på receptet som då fick en grön ikon varefter 

även receptets ikon blev grön och lades till i inköpslistan. Genom detta system så kom alltid 

själva receptet med i inköpslistan så att valda ingredienser alltid tillhörde ett recept. Se figur 

13. 



Sida 19 av 42 

 

Figur 13 – En fabricerad skärmdump med de listikoner som ursprungligen användes. Av upphovsrättsskäl syns 

inte allt innehåll. 

Det diskuterades om plus- samt minusikoner för att istället låta användaren lägga till 

receptet till inköpslistan. Genom att visa två ikoner samtidigt så skulle användaren kunna 

lägga till receptet till inköpslistan flera gånger. Dock gav detta upphov till nya problem med 

de enskilda ingredienserna eftersom funktionaliteten att kunna lägga till enskilda ingredienser 

då skulle utebli. Någon slutsats om hur detta skulle lösas på bästa sätt drogs inte av dessa 

diskussioner vid denna tidpunkt i projektet. Dock ändrades listikonerna till att vara plus- och 

minustecken för att höja samhörigheten mellan plattformarna. 

Funktionen att kunna lägga till enskilda ingredienser var något som iPhoneteamet var 

motvilliga att ge upp, då det i konkurrensanalysen som utförts tidigt i projektet visade sig att 

flertalet av de appar med recept och inköpslista som ansågs ha hög kvalitet hade liknande 

funktionalitet. Eftersom beställaren av projektet, Johan, hade önskemål om att iPhone-appen 

skulle kunna användas separat från hemsidan så ansåg iPhoneteamet att denna funktion var av 

värde för att kunna konkurrera med de redan existerande apparna, speciellt då själva 

huvudfokuset i systemet, att kunna planera in måltider, var en funktion som var exklusiv till 

hemsidan och endast hade en visningsfunktion på iPhone. 

Problematiken med enskilda ingredienser och att kunna lägga till recept flera gånger följde 

med som problem i projektet och löstes senare i samråd med Johan. Beskrivning av detta 

finns under rubriken ”Vidare arbete efter andra mötet”.  
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Case: Sortering av kategorier på iPhone 
Med hjälp av en designer från webbteamet kom vi fram till att i receptnavigationen skulle 

användaren på den översta nivån, alltså utgångspunkten, kunna välja vilka övergripande 

kategorier användaren ville se recepten i. Exempel på detta kan vara att dela upp i olika 

kategorier för vilken typ av kött, ursprungsregion, kalorivärde per portion eller liknande. 

Innan var det oklart om hur användaren skulle välja kategori, då dels kategorivalet och dels 

valet av sortering krävde varsin knapp som slogs om plats. Lösningen blev att i utgångsläget 

visas en ”Kategori”-knapp. När användaren sedan valt en kategoriindelning och gått vidare in 

i en kategori så ändrade ”Kategori”-knappen funktion och visuell representation till att bli en 

”Sortering”-knapp. Med denna knapp kunde användaren sedan specificera på vilket sätt 

receptlistan skulle sorteras, exempelvis genom bokstavsordning, kalorier per portion, 

tillagningstid och liknande. Detta löste designmässigt även profilsorteringen som berördes på 

mötet och som skulle implementeras i ”back-end” genom att profillämplighet skulle vara 

standardsorteringen på recepten i kategorierna ifall användaren kopplat iPhone-appen mot 

hemsidan. Genom denna ändring så kom plattformarna ännu ett steg närmre varandra i och 

med att de skulle fått en större samhörighet ifall användaren kopplade ihop iPhone-appen och 

använde hemsidan. 

Case: Dagens eller slumpade recept samt en idé för att lägga till recept 
”… Sedan tog vi kontakt med Johan och hade en genomgång om vad vi gjort i projektet på 

sista tiden. Dagens recept var han inte förtjust i så den kommer arbetas om och kanske vara 

mera som en slumpgenerator. Vi får helt enkelt skissa lite och visa webb för att se vad de 

säger. Problematiken med inköpslistan kom han på lite idéer om, bland annat att det inte ska 

gå att ta bort receptet ur inköpslistan på receptvyn, utan bara lägga till.” – Utdrag ur mina 

personliga anteckningar 11/03 2010. 

Som utdraget påpekar var beställaren inte nöjd med hur vi designat ”utvalda recept”-

funktionen till att vara en funktion för dagens utvalda recept. Han utan ville till viss del ha 

kvar den ursprungliga idén med en slumpgenerator vilket tidigare hade dömts ut till förmån 

för en funktion som skulle återspegla en funktion från hemsidan så det blev upp till 

iPhoneteamet att designa om den så att både beställare och hemsideteam kunde bli nöjda. 

Hemsidan hade fortfarande vid detta lag endast idéer och tidiga skisser på hur funktionen 

skulle se ut. Här skedde alltså en sorts intressekonflikt där den viktigaste viljan, i detta fall 

själva beställaren som ses som högsta hönset, segrade och sammanhängandet mellan 

plattformarna blev mindre som ett resultat av detta.  

Idén att man endast kunde lägga till och inte ta bort recept från receptvyn var radikal och 

möttes av skepsis från författaren, men efter att idén smält in lite så visade den sig ändå kunna 

fungera in på iPhone-appen som den var skissad vid det tillfället. Med denna design så kan 

användaren lägga till recept flera gånger till inköpslistan utan problem och utan att designen 

blir alltför plottrig och invecklad. Dock så betydde det problem för att kunna lägga till och ta 

bort enskilda ingredienser då det inte gav utrymme för att markera och avmarkera enskilda 

ingredienser. För att ta bort recept från inköpslistan fick användaren istället navigera till 

inköpslistan och ta bort recepten från receptlistan som fanns där. Beslutet om hur det till slut 

skulle se ut kom senare i projektet. 

Mellan Sprint 3 & 4 – Hemsidans design ändras 
”… Sedan hade vi ett möte angående det som de andra kom fram till i torsdags. Det är en 

blandning av sökning och browse kombinerat med kalender, så att drag-and-drop blir mycket 

enklare och med färre steg. Detta diskuterades och ritades i flera timmar, och i slutet hade vi 

konsensus om att det är något som vi borde gå vidare med till webben. Dessutom är det kul 
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att ha webbsidan uppbyggd på detta sätt för att verkligen profilera vårt system från 

konkurrensen.” – Utdrag ur mina personliga anteckningar 29/03 2010. 

Det uppstod en period mellan Sprints då det var en tentamensperiod för projektets 

programmerare och de var tvungna att ägna sig åt annat. Detta gav projektets designers ett 

andrum för att kunna slipa designen på systemet innan projektets två sista 

implementationsfaser. Detta var varmt välkommet av det stressade hemsideteamet som 

fortfarande ansåg sig ligga efter med att ha färdiga lösningar för programmerarna att 

implementera. Det gav också rum för nya idéer om systemets design att ventileras och 

utvecklas utan den press som i vanliga fall finns i agil utveckling då ”färdig” design alltid 

skall finnas till hands för utvecklarna att implementera. I detta fall kom det fram idéer om att 

ändra strukturen på hemsidan och kombinera sökning och browse till en hybrid av dessa 

samtidigt som planeringsfunktionen inte heller var separerad. Genom att kombinera allting 

och visa funktionerna samtidigt kunde arbetsflödet förbättras. Tidigare var användaren 

tvungen att leta och markera vilka recept som var intressanta och som skulle planeras in. Nu 

kunde istället användaren direkt när denne hittat ett intressant recept dra in det i sin 

måltidsplanering vilket avlägsnade bytet som användaren sedan var tvungen att göra mellan 

att leta efter recept och planera tidigare. 

 

Figur 14 - Skiss av hemsidans planeringsfunktion som fanns uppsatt på väggen i hemsideteamets arbetslokal i 

början av Sprint 3. "Köttsoppa" representerar ett recept som användaren skulle kunna dra från undersidans två 

listor med tidigare markerade recept och släppa i en ruta i rutnätet. 

Med detta system kunde användaren hitta ett recept som denne ville planera in i sin 

matplanering och sedan dra receptets bild till lämplig dag. När användaren hade dragit dit 

receptbilden till aktuell dag expanderades då dagen så att användaren kunde specificera om 

receptet gällde lunch eller middag genom att släppa receptbilden på texten. Att kunna dra och 

släppa recept var en tidig funktion som fanns på planeringsfunktionen av hemsidan men som 
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nu integrerades i användarens letande efter recept. Detta skapade ett helt annat arbetsflöde 

som hade möjlighet att profilera systemet och hemsidan mot de konkurrenter som finns. 

 

Figur 15 - Fabricerad skärmdump skapad av en designer i hemsideteamet. Visar sökresultat med 

planeringsfunktionen på vänster sida. 

Taggar – ett nytt sätt att hitta recept 
”Sättet som browse nu är baserat på är ett tagg-system, där användare istället för att gå 

igenom de klassiska kategorierna för att hitta recept nu använder sig av taggar som andra 

användare redan skapat, och skapar sina egna taggar för att hålla reda på recept.” – Utdrag 

ur mina personliga anteckningar 12/04 2010. 

I den omdesign av systemet som ägde rum introducerades även idén om att användaren 

skulle använda så kallade ”tags” för att använda systemet istället för de sedvanliga kategorier 

som de flesta liknande system utgår ifrån. Tags eller taggar kan kortfattat förklaras som en 

sorts etiketter som sattes på recepten, så dessa ingick i olika samlingar under dessa etiketter. 

Till exempel kunde ett recept på slottsstek som innefattade en större bit nötkött som tillagas 

under längre tid ha taggar såsom ”nötkött”, ”långkok”, ”husmanskost” med flera associerade 

till sig. Därmed ingick receptet i samlingarna ”nötkött”, ”långkok” och ”husmanskost” som 

användare sedan kunde söka efter och se liknande recept beroende på vilken aspekt av ett 

recept som denne var ute efter. Användare kunde etikettera eller ”tagga” recept med egna 

taggar och på så vis skapa egna samlingar som passade dennes smak, tycke och sätt att 

organisera så varje enskild användare fick ett receptsystem som efter en tids användning 

reflekterade dennes specifika behov. En stor styrka med detta system är även att 

administrationen av systemet hade kunnat styra vilka sorters taggar som fanns beroende på 

vad användare använde för sorters taggar. På så sätt kunde de styra vilka taggar som recepten 

ursprungligen hade så att när användare började använda systemet så var recepten taggade på 

ett för de flesta logiskt vis som kunde anpassas efter trender. Detta medförde att systemet 

potentiellt sett kunde profilera sig ännu mera mot konkurrensen och få en större användarbas. 
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Figur 16 - Exempel över taggar. Recept kan ha flera taggar och därmed tillhöra flera grupper av recept. Till 

exempel har receptet tre taggar och återfinns under samtliga av dessa. 

Med detta tillvägagångssätt kunde även det administrativa arbetet bli mindre och av annan 

karaktär då färdiga kategorier inte behövde bestämmas utan tidiga taggar kunde skapas och 

sedan vidareutvecklas av systemets användare. På detta sätt behövdes inte lika stor vikt läggas 

vid vilka kategorier för recepten som fanns utan istället blev uppgiften att moderera 

användarnas taggande för att sålla bort olämpliga taggar och införliva standardtaggar 

allteftersom de blev populärare. 
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Figur 17 - En fabricerad skärmdump skapad av en designer ur hemsideteamet som illustrerar receptvyn med ett 

taggningssystem. Till höger visas andra användares taggar för receptet vars storlek och centrering i rutan markerar 

hur många som har taggat receptet med just den taggen. Samtidigt visas även användarens egna taggar tillsammans 

med möjligheten att lägga till flera taggar till receptet. 

Eftersom användare skulle kunna ha personliga taggar uppkom ett problem. Hur skulle 

dessa egna taggar särskiljas från standardtaggarna och efter vilka kriterier skulle nya 

standardtaggar skapas? En användare kanske inte hade velat att dennes tagg ”recept som 

funkar när mormor kommer på besök” skulle finnas tillgänglig för alla användare av systemet. 

En lösning som diskuterades var att det både skulle finnas publika och privata taggar som 

endast användaren skulle ha tillgång till. På så vis skulle generella taggar som användaren 

ansåg passade receptet i övrigt kunna läggas till men det skulle även finnas något alternativ 

för att lägga till personliga taggar. 

I samband med att omdesignen av systemet utformades så planerades det även in ett nytt 

strukturerat möte för att minska på olikheterna mellan plattformarna. Då de båda teamen 

behövde tid för att införliva taggkonceptet i designen så beslutades det att mötet skulle äga 

rum efter några dagar så det skulle finnas mera konkret att diskutera. 

Case: Den nya designens inverkan på iPhone 
”Denna omdesign påverkar givetvis iPhone också. Browse var färdigskissat i klassisk 

kategoriseringsstil, och innehöll saker som ”planerade recept” som kommit från 

hemsideteamets skisser. Nu är min tanke att vi behöver få in taggar på något sätt så att 

plattformarna har samma grundläggande funktion, precis som att sök ska ge likadana resultat 

oberoende om man söker efter ett recept i iPhone eller på hemsidan... Favoriter var en 

feature som Johan ville ha kvar, som inte finns med på hemsidan längre. Det blir lite 
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intressant då iPhone kommer använda sig av Favoriter och hemsidan inte.” – Utdrag ur mina 

personliga anteckningar 12/04 2010. 

”… Eftersom vi inte ska ha några planeringsmöjligheter i iPhone så kommer vi nog inte att 

ta hänsyn till att det ständigt kommer finnas en kalender på vänstra sidan på hemsidan, utan 

vi kommer att utforska och ändra om vår browse så att systemet känns enhetlig mellan 

plattformarna. Vi kom fram till att vi ska skissa för att ha en traditionell kategorisök kvar på 

iPhone, samtidigt som det nu kommer finnas en ”Mina taggar”, där användarens 

egentaggade recept kommer finnas. Vi kommer dessutom ha kvar ”Favoriter” som koncept 

och kanske implementera det före webb gör det. Sedan kommer det även att finnas ”Populära 

taggar”, där de X populäraste taggarna finns. Med tanke på att vi vill ha kategoribrowse 

kvar som nödlösning om tagg-konceptet går åt skogen någonstans så måste vi prata med 

hemsideteamet som ska göra om databasen.” – Utdrag ur mina personliga anteckningar 13/04 

2010. 

Att anpassa taggningskonceptet till iPhone skedde alltså genom att menyn under ”Recept”-

fliken fick andra alternativ anpassade för taggning. Genom diskussioner i iPhoneteamet kom 

vi fram till att användare förmodligen vill ha direkt tillgång till sina egna taggar, till exempel 

när användaren ska tillaga ett recept i köket, så dessa blev tillgängliga via ”Mina taggar”. 

Likaså var det viktigt att användaren även kunde titta igenom andras taggar, varav alternativet 

”Populära taggar” även blev tillgängligt. Då ”Populära taggar” endast var tänkt att visa de 

populäraste taggarna valde teamet att bibehålla det traditionella kategoribaserade systemet 

under ”Receptboken” där mera traditionella kategorier istället för taggar skulle strukturera 

upp recepten. Även för att gardera oss om taggningskonceptet inte skulle fungera och 

avlägsnas valdes det att ha en mer traditionell lösning kvar. Att ha en funktion för planerade 

recept försvann i omdesignen av hemsidan, vilket behövde återspeglas på iPhone där det även 

togs bort. 
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Figur 18 - Skiss över hur taggningskonceptet skulle implementeras på iPhone. 

5.2.3. Ett andra strukturerat möte 
”Igår gick hela dagen till att lägga in och kategorisera skillnaderna mellan plattformarna. 

De är färre än förut men med tanke på taggningskonceptet så är de mera abstrakta problem 

än tidigare som inte kommer att kunna åtgärdas eftersom vi inte har tid till det.” 

”Idag så började vi med att genomföra den andra workshopen. Efter att alla samlats så 

fick de andra fyra gå igenom dokumentet jag färdigställde igår och välja ut tre skillnader som 

de tycker bör belysas och åtgärdas. Fyra saker togs upp och diskuterades.” – Utdrag ur mina 

personliga anteckningar 15/04 2010. 

Jag valde vid denna tidpunkt att ha ett till strukturerat möte även om skillnaderna inte var 

lika stora mellan plattformarna dels för att se till att det nu i slutet av vår inblandning i 

projektet var en sammanhängande design som vi lämnade efter oss samt även för att de andra 

skulle se hur långt vi kommit sedan det förra strukturerade mötet. Då detta andra möte blev en 

uppföljning på det första valde författaren att inte se det som en ny åtgärd i en ny 

forskningscykel utan som en förlängning av den redan påbörjade. Då den allmänna 

uppfattningen var att det första mötet var givande och fungerade strukturmässigt ändrades inte 

strukturen på det andra mötet anmärkningsvärt. För mera information om hur mötet gick till, 

se rubrik ”Det första mötet”. De skillnader som nu fanns var av mera abstrakt karaktär och 

inte lika stora som före förra mötet. Då flera av deltagarna på mötet valde samma skillnader 

mellan plattformarna att diskutera så lyftes under detta möte endast fyra punkter. Nedan 

redogörs för dessa punkter och vad som beslutades om dem. 
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Figur 19 - Foto av de punkter som diskuterades under mötet. 

”Att kunna tagga recept även på iPhone” 
När mötet ägde rum fanns det fortfarande ingen klarhet i hur taggning skulle ske på 

iPhone. Dock så instämde vi i att sådan funktionalism borde existera, dels så att 

hemsideanvändaren kunde organisera bland sina använda recept och taggar på resande fot och 

för att iPhone skulle kunna användas utan koppling till hemsidan. I diskussion kom vi fram 

till att användare borde kunna lägga till och ta bort taggar på receptvyn, samt att användaren 

borde haft möjlighet att döpa om sina egna taggar under ”Mina taggar”. Eftersom ingen i 

respektive team hade någon inblick i hur andra appar på iPhone använde taggar beslutades det 

att vi skulle granska hur andra appar hanterade taggning, specifikt hur dessa lades till och togs 

bort, ifall tid till detta skulle finnas. 

”Receptstart – Att kunna se ens egna taggar” 
Likaså som att kunna ta bort och lägga till taggar fann vi det viktigt att användaren på 

iPhone skulle ha möjlighet att enkelt komma åt recept som denne taggat. Sättet som tedde sig 

bäst var att på något vis låta användaren välja en specifik tagg för att sedan se recepten under 

denna. Vi beslutade att iPhoneteamet skulle skissa vidare på placering och representation av 

användarens egna taggar om tid till detta fanns. 
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Figur 20 - Provisorisk skiss över hur alternativen under receptmenyn kunde se ut. Skissen är från innan det andra 

mötet. 

”Inköpslista – visa datum på samma sätt” 
Det var vid mötet inte klart hur recept skulle visas på inköpslistan på hemsidan vilket ledde 

till problem. Hemsideteamet tyckte att datum borde medfölja recepten så användaren kan se 

vilken dag som ett recept är planerat till. Vi beslutade att som åtgärd skulle båda teamen 

skissa för hur detta skulle kunna se ut på respektive plattform. Hemsideteamet behövde 

bestämma hur högerkolumnen på inköpslistan på hemsidan skulle användas och iPhoneteamet 

fick i specifik uppgift att skissa inköpslistan så att datumet receptet var inplanerat på visades 

före receptnamnet. 

”Samma funktioner på båda plattformar” 
Den viktigaste punkten sparades till sist. För att få ett system som känns sammanhängande 

över flera plattformar var det viktigt att de funktioner som fanns återspeglade varandra. I och 

med att iPhoneteamet valt att ha kvar det sedvanliga kategoribaserade browsealternativet 

förlorades en stor del av kontinuiteten eftersom hemsideteamet helt övergett det konceptet. Vi 

beslutade oss för att det skulle fungera på samma sätt med fasta taggar så att alla recept kunde 

nås via taggar på samma sätt som de kunde nås via kategorier tidigare. Det beslutades även att 

”Receptboken” skulle ersättas av ”Populära taggar” och ”Rekommenderade taggar”. Vidare 

diskuterades om det behövdes någon sorts moderator av taggar för att hålla ordning på 

användarskapade, publika taggar. Till exempel att taggar måste godkännas innan de blir 

publika för vissa recept så att systemet hade en viss styrning. Den åtgärd vi beslutade skulle 

vidtas var att iPhoneteamet skulle skrota ”Receptboken” och istället skissa för en 

”Rekommenderade taggar”-funktion på iPhone. 
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5.2.4. Vidare arbete efter andra mötet 
Efter det andra mötets slut tycktes det ha varit en mera jämn fördelning mellan teamen 

angående lärdomar de kunde ta med sig till det vidare arbetet. Eftersom färre punkter togs upp 

än på första mötet kunde de punkter som diskuterades ta mera utrymme. Dessutom var 

problemen av mera abstrakt karaktär vilket gjorde det lättare att tänka på helhetsbilden och 

inte se specifika åtgärder att arbeta med på en specifik plattform. 

”Det fanns oklarheter i receptbrowse med tanke på taggning, bland annat hur man lägger 

till och tar bort taggar på recept. Dessutom så hade Johan kallat till möte för att gå igenom 

inköpslistan igen. Han kom och vi gick igenom och konstaterade att nej, man ska inte kunna 

lägga till enskilda ingredienser från receptvyn, då det helt enkelt är för mycket jobb att 

implementera. Dessutom tycker jag att det är en feature som skär sig mot hemsidan som inte 

har något liknande. Eftersom iPhone-appen ska fungera utan stöd från hemsidan så tyckte vi 

att den featuren behövdes, men på det stora hela så passar det tyvärr inte in. Dessutom så 

pratade vi om att visa datum på recepten i inköpslistan. De recept som man lägger till i 

iPhone kommer inte kunna visa datum, men de som skickas från hemsidan kan göra det. Det 

är något som är efterfrågat från hemsidan som förmodligen kommer att visa datumet då 

receptet är planerat. Vi kommer dessutom visa antal portioner för att lättare kunna särskilja 

när ett recept är tillagt flera gånger.” – Utdrag ur mina personliga anteckningar 20/04 2010 

Som utdraget påpekar så var det i slutet av vår inblandning i projektet fortfarande rätt 

oklart om hur taggning skulle fungera på iPhone. iPhoneteamet lämnade vid projektets slut 

grundläggande skisser på en potentiell lösning på hur det kunde fungera.  

 

Figur 21 - Skiss över hur taggningskonceptet kunde införlivas i designen. 
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Gällande inköpslistan så beslutades det för att få ett mera sammanhängande system och för 

att minska på arbetsbördan för utvecklarna att skrota funktionen att kunna lägga till enskilda 

ingredienser. Detta beslut nedsatte funktionaliteten hos iPhone-appen men höjde 

sammanhängandet mellan plattformar så överlag bör systemet ha tjänat av beslutet. Till sist så 

skissades det även på hur datum och antalet portioner kunde se ut på iPhone men då projektet 

led mot sitt slut gjordes inte konkreta designval kring detta. 

5.3. Reflektion om utförd åtgärd 
Efter det första mötet mellan teamen eliminerades flera skillnader mellan plattformarna 

och produkten blev mera sammanhängande. Detta visar på det kritiska i att ha konstant 

kommunikation mellan olika designteam vid agil produktutveckling. Om teamen hade 

kommunicerat mera effektivt tidigare hade många designproblem och skillnader kunnat 

undvikas tidigare och designen av systemet möjligtvis hade kunnat nå längre under den utsatta 

projekttiden än vad den till slut gjorde. Teamen engagerade sig bättre i varandras design efter 

mötet och det kan sägas att kommunikationen rivstartades och sedan fortsatte på en högre 

nivå än innan det första mötet. All ära kan inte läggas på de strukturerade mötena utan 

givetvis fanns det även andra aspekter som kan ha bidragit till att förbättra kommunikationen 

mellan teamen. Det andra strukturerade mötet skedde så pass sent i projektet, under Sprint 4, 

och de problem som diskuterades var på en så abstrakt nivå så att dess positiva påverkan blev 

begränsad. Dock fungerade mötet som ett bevis på hur långt i designen vi ändå kommit under 

projektets gång och hur mycket vi hade utvecklats i våra designerroller. 

”Ena handen måste veta vad den andra gör” är något som vi instämde om. Vi måste hela 

tiden följa varandras arbete, vilket vi inte alltid har gjort.” – Utdrag ur mina personliga 

anteckningar 12/04 2010 

6. Action 2 

6.1. Diagnos 
Ett problem med systemet som uppmärksammades av Johan i Sprint 3 var att systemet inte 

hade några som helst grafiska riktlinjer eller ens design. Det vi designers arbetat med under 

projektets gång var interaktionsdesignen av systemet medan den visuella designen endast 

varit ogenomtänkt och till för att visa upp det vi arbetat med. På detta sätt hade den 

implementerade designen även den blivit svag på det visuella planet. Eftersom ingen Visuell 

Designer funnits med på projektet behövde vårt designskelett fyllas ut med färg och form av 

någon sakkunnig. 

6.2. Åtgärd – Ett designspråk 
”På eftermiddagen så mötte vi den visuella designern som ska hjälpa oss med 

designspråket, som bland annat hade tankar om grönt på sidan. Vi måste som sagt 

synkronisera så att webbsidan och iPhone-appen känns sammanhängande även grafiskt.” – 

Utdrag ur mina personliga anteckningar 13/04 2010 

Med tanke på den korta tiden vi hade kvar valde projektbeställaren att ta in en extern 

designer som direkt kunde ge lösningar på hur systemet kunde se ut. För att designern skulle 

få all information som denne behövde genomfördes dels möten med projektbeställaren Johan 

och dels möten som även hade två interaktionsdesigners, en från varsitt team, som deltagare. 

Det som den visuella designern hade i uppgift att göra var att överlämna ett designspråk till 

utvecklarna, så de hade en visuell bas att utgå ifrån i Sprint 5 som skulle bli den sista i 

projektet och som skulle genomföras utan inblandning av några interaktionsdesigners. Ett 
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första möte skedde 13/04 då den visuella designerns blev briefad om vad sin arbetsuppgift. 

Efter det gick en vecka tills nästa möte skedde så designerns hade tid att jobba fram några 

första alster. Nedan följer ett längre utdrag ur mina personliga anteckningar från det andra 

mötet. 

”Idag så hade vi möte med den visuella designern. Hon hade på morgonen skickat ut en 

moodboard som hon ville ha feedback på, för att se ifall vi gillade tankarna bakom. Den 

visuella designern och Johan började mötet själva, sedan kom jag och sist kom den andra 

interaktionsdesignern in i bilden. Vi diskuterade kring denna moodboard flitigt och länge. 

Bland annat så pratade vi om listan med dagar till vänster på sidan. I moodboarden så var 

den illustrerad med titel i form av aktuell vecka vilket bryter mot vår design med pilar för att 

komma en dag framåt eller bakåt. Annars var alla överrens om att ha den påklistrad med tejp 

var snyggt, men fungerar inte riktigt med konceptet att kunna flytta sig en dag fram/bak i 

taget. Istället kunde möjligtvis tejpmetaforen användas till information på sidan i 

högerspalten eller liknande. 

 

Figur 22 - Den moodboard som diskuterades under mötet. 
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”Vi diskuterade lite hur iPhone-appen kan ändras för att det ska kännas enhetligt. Den 

visuella designern utgår ifrån startsidan på hemsidan nu initialt för att få sig en grund som 

hon arbetar sig vidare från. På iPhone ska vi kolla upp om det går att sätta en grön bild som 

bakgrund, om det är värt att offra några pixlar i y-led. Det skulle göra att hemsidan och 

iPhone-appen får en gemensam grund, eftersom man på båda plattformar alltid då skulle se 

denna gemensamma bakgrund. Även logga och branding diskuterades. Går det att ha en 

logga i mitten i uppkanten av skärmen, till exempel högst upp i hierarkin? Alltså på ”Recept”, 

”Inköpslista” och ”Plan” finns en logotyp istället för text som förklarar vart i hierarkin man 

befinner sig. En m-logotyp som den visuella designern gjort tyckte alla såg väldigt bra ut. 

Lite annat som ska kollas upp för iPhone är typsnitten som används, så att man kanske kan 

ha samma på webben. Här styr iPhone hårt eftersom det finns konventioner för vilka typsnitt 

som ska användas. Även gällandes knappars utformning så kanske iPhone ska få bestämma, 

då det på iPhone är vanligast med lite mer rektangulära knappar än de Elna ritat upp. Dock 

så var jag lite osäker på om det är nödvändigt då iPhone-appen inte använder sig av särskilt 

många knappar av det slaget. 

Sedan diskuterades även taggmolnet, och om det går att få in just moln som en metafor. 

Idén gillades så vi får se hur det går med det. Det kom också upp förfrågan om människor vet 

vad ett taggmoln är för något. Man kanske behöver vara lite försiktig. Sök på webben 

diskuterades lite, att den såg lite naken ut på moodboarden och att Coops hemsida gör det 

snyggt.” – Utdrag ur mina personliga anteckningar 19/04 2010 

Efter detta möte fick den visuella designern ytterligare tid på sig att komma fram till ett 

designspråk. Här nedan presenteras det färdiga förslaget på designspråk som sedan lämnades 

till utvecklarna. 
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Figur 23 – Beskrivning över text, logotyp och bakgrund för systemet. 
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Figur 24 – Beskrivning över färger som systemet skulle använda. 
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Figur 25 – Illustrationer över ikoner och kalenderfunktionen som skulle husera på vänstra sidan av hemsidan. 
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Figur 26 – Fabricerade skärmdumpar skapade av den visuella designer för att illustrera dennes vision över 

designspråket implementation på iPhone. Till vänster hur appens ikon kunde visas i programmenyn på iPhone. Till 

höger hur designspråket möjligtvis kunnat se ut i appen. 
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Figur 27 – Den tänkta visuella designen för hemsidan med kalenderfunktionen till vänster, taggnavigering i mitten 

och ”Populära recept”-funktion på högersidan. 
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6.3. Reflektion 
Någon vidare reflektion av designspråket kunde inte ingå i detta arbete då projektet efter 

Sprint 4 överlämnades till utvecklarna och de designers som var involverade kopplades bort. 

Då författaren tillhörde projektets designers kunde alltså inte den möjliga implementationen 

och dennas möjliga effekt på slutprodukten studeras. Dock kan det sägas att med ett 

gemensamt designspråk att tillämpa på bägge plattformar lämnades dörren öppen för 

utvecklarna att implementera ett visuellt sammanhängande system. 

7. Diskussion 
Sett till de prioriteringar framlagda av (de Oliveira & da Rocha 2007) så hade det ej gått att 

applicera dessa på projektet. Inte heller den idé presenterad av (Pyla et al. 2006) går att 

applicera eftersom den begränsade plattformen i detta fall var iPhone, och de inblandade 

designers valde att i mångt och mycket hålla sig till de guidelines utsatta av Apple i designen 

av iPhone-applikationen. Dock var det projektet igenom interaktionsdesignernas ambition att 

som bland annat (Florins & Vanderdonckt 2004) nämner se till att användarens kunskap på en 

plattform skulle vara relevant även på en annan eftersom funktioner och upplägg av systemet 

hela tiden återspeglades mellan plattformar. 

De resultat som framkommit i denna rapport har ej gått att relatera till liknande studier, då 

författaren ej hittat liknande publicerade skrifter. Detta kan bero på att för lite resurser satts 

till att efterforska och hitta liknande studier men kan lika gärna bero på en rad andra 

förklaringar, såsom att några liknande studier ej publicerats ännu. 

7.1. Metoddiskussion 
Den metod som användes, action research, är och kommer förbli en komplicerad och 

kontroversiell kvalitativ metod. Efter att ha använt metoden kan författaren hålla med om att 

metoden är krävande på dess användare. Efter projektets avslut skulle intervjuer med de 

interaktionsdesigners som medverkade i projektet utföras, men detta skedde aldrig på grund 

av bristande resurser avseende tid. Överlag anser författaren att action research kan kräva mer 

resurser än andra metodologiska ramverk och är med priset man betalar nog inte lämpat för 

alla sorters undersökningar. Det skall även poängteras att författaren ej tidigare använt sig av 

metoden vilket medgav utökade komplikationer och att många moment förmodligen tog 

längre tid än vad de bör ha gjort om författaren hade haft en större erfarenhet av metoden och 

därav hade kunnat planera och utföra forskningen mera effektivt. Detta i samband med att 

projektet i övrigt använde sig av agila projektmetoder som författaren i startläget endast hade 

mindre teoretiska kunskaper om gjorde att forskningen blev lidande och att vissa moment tog 

lång tid att utföra. 

7.2. Resultatdiskussion 
Den design som arbetet resulterade i påverkades av många faktorer. De som författaren 

tagit upp i denna rapport rör mest kommunikationsproblem och hur konsekvenserna av dessa 

hanterades och även hur dessa kommunikationsproblem kunde avhjälpas medelst 

strukturerade möten. Huruvida dessa möten gav den effekt som författaren ville kan ej 

besvaras i denna rapport, då intervjuer för att bekräfta eller dementera mötenas effekt inte 

kunde genomföras på grund av resursbrister som nämnt ovan. Även den agila projektformen 

bidrog till att författaren missuppfattade tidsbegränsningar då det är ett högt tempo i 

arbetsprocessen och mycket att tänka på. Andra faktorer som kan ha påverkat designen är 

utvecklarfaktorn som det valdes inte skulle presenteras i denna rapport. Deras huvudsiktliga 

mål i ett agilt projekt är att få sina ”user-stories” färdiga och behöver teoretiskt sett inte ägna 

en tanke åt att få ett sammanhängande system i slutet av projektet. För att avhjälpa denna 
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nonchalans inför ämnet så kanske en övergripande projektledare bland utvecklare kan 

medverka med en större fokus på övergripande problem och inte enbart jobba på mikronivå 

som det ofta kan te sig. En annan faktor som kan ha påverkat resultaten är de 

interaktionsdesigners som medverkade i projektet som stundtals utvecklade något liknande ett 

tunnelseende, där endast det akuta arbetet framför dem uppmärksammas och den 

övergripande bilden faller bort i periferin. Detta kanske hade gått att undvika med mer 

erfarenhet då samtliga designers inte hade någon större erfarenhet av agila projektformer.  

Syftet med denna studie var även att påverka arbetsprocessen i projektet och här anser 

författaren, tyvärr utan att belägg från de planerade intervjuerna, att påverkningen varit 

kännbar och av god karaktär. Genom de strukturerade mötena och designspråket har 

författaren troligtvis påverkat projektet på ett positivt sätt. 

Framtida studier inom ämnet multiplattformsdesign i agila projekt kan fokusera sig på hur 

befintliga studier inom multiplattformsdesign kan införlivas i agila projektmetoder för att 

fungera optimalt. Utöver detta kan även iPhone studeras ur designperspektiv vad de 

designkonventioner som existerar har för inverkan på multiplattformsdesign. 

8. Slutsatser 
De multiplattformsdesignproblem som uppkom under projektets gång var ofta orsakade av 

kommunikationsbrister. Dessa brister motverkades genom strukturerade möten med det 

specifika ämnet att diskutera de skillnader som uppstått mellan plattformar. Sedan, genom 

tillförandet av en visuell designer i projektets slutfas, så ökades sammanhängandet mellan 

plattformar även på det visuella planet. Utifrån de observationer som presenterats i denna 

rapport har följande rekommendationer som presenteras framställts för interaktionsdesigners i 

liknande projektsituationer som den behandlade: 

Planera kommunikationen – Att använda sig av strukturerade möten för att kommunicera 

mellan team har av författarens observationer att döma fungerat bra för att diskutera det ämne 

mötena avsåg. Detta kan premieras över mer löst strukturerade möten eftersom detaljer ofta 

hamnar i fokus som leder bort från den aktuella problematiken. 

Utse en plattformskoordinator – Att ha en person i en roll som ska granska just detta kan 

vara ett sätt att se till att ämnet inte faller i glömska i utvecklingsprojekt med flera team. 

Genom att tilldela en person rollen som plattformskoordinator tar denna ett steg tillbaka och 

överblickar hela projektet, vilket kan leda till att designproblem som tidigare gått förbi 

obemärkta kan lyftas fram och hanteras. 

Undvik tunnelseende – Generellt sett är utvecklandet av det tunnelseendeliknande 

tillståndet beskrivet ovan något negativt som bör motverkas. Då det uppkommer genom stress 

och av att halka efter med arbetet bör till exempel en från början utsedd plattformskoordinator 

se till att de övriga inblandade i projektet fortfarande ser helheten i vad de arbetar med. 

Detaljdesign bör alltid komma efter den huvudsakliga designens skapande och det bör 

undvikas att haka upp sig på svåra detaljdesignproblem i agila projekt då detta generellt sett 

hämmar den höga produktiviteten projektformen kräver. 

”Kill you darlings” – Agila projektformer inbjuder förändringar sent i projekten och större 

förändringar kan göra väldigt stor nytta i att få designen att kännas fräsch. Genom att införliva 

nya tankar i designen kan optimismen för projektet tändas när designers istället för att 

fortsätta med samma problematik får nya problem att arbeta med. 
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Premiera sammanhängande uppgiftslösande före visuellt sammanhang – Som visat av 

(de Oliveira & da Rocha 2007) så bör uppgiftslösandets sammanhängande mellan plattformar 

premieras över visuellt sammanhang. Om en av de plattformar ett system utvecklas till redan 

har starka designkonventioner som det är svårt att vända ryggen mot kan sammanhängandet 

mellan den och andra plattformar cementeras genom att användaren utför uppgifter genom 

samma flöde och på samma fundamentala sätt.  
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